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Подарък от сърце

ПОЗиЦия

единствените „труженици“, чието възнаграж-
дение е пряко свързано с тройния размер на сред-
ната заплата за страната, са депутатите. ня-
ма значение колко и как работят, доволни ли сме 
от препирните в пленарната зала или не. Плаща-
ме им щедро и прещедро. „Безделниците“ според 
Б. Борисов прибират в края на месеца точно 11 
„прага на бедност“ от по 321 лв.! Предложения-
та на лидерката на левицата да се замразят па-
рите им на 3000 лв. и отпуските да не са 76 дни 
годишно бе посрещнато на нож от десницата. 
Цветан Цветанов заяви, че колегите ще са уяз-
вими, може да станат хрантутници на фирми 
и бизнесмени и да лобират за тях. Щом такова 
е мнението за морала на мнозинството, то на-
родното събрание трябва веднага да бъде раз-
пуснато. най-малкото защото при агитациите 
преди изборите кандидатите лъгаха, че не зара-
ди финикийските знаци се нагърбват с отговор-
ната задача на законотворци. излиза, че едно са 
говорили, а съвсем друго е в главите им. В крайна 
сметка не е луд този, който яде баницата, а он-
зи, който му я дава. Т. е. всички ние.

МораЛ

„П”

ИСТИНСКА 
ЛЮБОВ

„Как ще спреш ти мене – во-
лната” – всеки ценител на пое-
тичното слово ще разпознае в 
стихотворението „Стихии” ок-
риления дух на поетесата Ели-
савета Багряна. 

Тя е новатор в българската 
литература.

Системата 
ще е 

стабилна 
още 20 г.

Бисер 
ПеТКОВ:

Уважаеми читатели,
В. „Пенсионери” обявява новата си рубрика

 „Подари абонамент”. В нея всеки от вас може да 
разкаже как и защо е абонирал свои познати. В редак-
цията се получиха вече такива писма. 

1 месец 4 месеца 7 месеца
2,40 лв. 10,20 лв. 18 лв.

ÊÀÒÀËÎÆÅÍ 
№552

Заради поискана висока цена от ТЕЦ 
„Варна“ за доставки на електроенергия 
за регулирания пазар има риск цена-
та на тока за бита да скочи с 16%. Това 

алармира председателят на Асоциаци-
ята на индустриалния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) Васил Велев.

На 1 май много страни в света честват 
обществените и икономическите пости-

жения за защита на правата на работни-
ческото движение.

1 МаЙ

За мнозина тази история е лишена 
от пикантност. Омъжена хубавица се 
колебае между двама мъже, изоставя 
“законния” и бяга при любовника си 
в странство, после се връща разкаяна 
при съпруга си, какво толкова? Днес 
това не може да е повод дори за ма-
хленска раздумка.

В I (Търновски) революционен ок-
ръг Кървавото писмо пристига със за-
къснение едва на 25 април, но там въс-
танието не получава масов характер. 

142 г. от Априлското въстание

на стр. 6на стр. 2

на стр. 3

на стр. 13

кËÈÑÓÐÀ  - ãраä свåòèня 

на стр. 11

Стихиите
на  един
живот

125 години
 от рождението на 
елисавета БАГРянА  

на стр. 22

от 1 до 15 май във всички пощенски станции.
Цените са:

абонирайте се

След Втората световна война, за да не 
се повтори нейният кошмар, победите-
лите създават организация за опреде-
ляне на правилата за междудържавни-
те отношения. Уставът й влиза в сила на 
24.10.1945 г. В Съвета за сигурност посто-
янните представители с право на вето са 
притежаващите ядрени оръжия - Русия, 
САЩ, Китай, Франция и Англия.
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Брачен (предбрачен) договор
След като разгледа-

хме в предишните два 
броя на вестника иму-
ществените отноше-
ния между съпрузите в 
режим на съпружеска 
имуществена общност и 
режим на имуществена 
разделеност, в този ма-
териал ще се спрем на 
договорния режим, или 
популярно известен ка-
то брачен договор. Вед-
нага ще подчертая, че 
брачният договор все 
още не е най-разпрос-
траненият начин, кой-
то съпрузите използват 
при уреждане на иму-
ществените си отно-
шения. Засега този 
способ е  предпочи-
тан може би от двой-
ки, при които едини-
ят от съпрузите е по-
заможен или има пече-
ливш бизнес. Разбира се, 
мотивите за сключване 
на подобен договор са 
най-различни. Едно оба-
че е безспорно – брачни-
ят (предбрачният) дого-
вор е най-детайлизиран 
способ за уреждане на 
имуществените отноше-
ния между съпрузите.

 В чл. 37, ал (1) на Се-
мейния кодекс (СК) се 
дава възможност на   
встъпващите в брак или 
вече сключилите такъв  
да могат да уредят иму-
ществените отношения 
помежду си с брачен до-
говор. Във втората али-
нея на текста е посоче-
но обаче едно ограниче-
ние, а именно: ”Брачен 
договор могат да склю-
чат само дееспособ-
ни лица.” Това означа-
ва, че лица, ненавърши-
ли пълнолетие, макар и 
встъпили в брак, не би-
ха могли да сключат та-
къв договор. Към тях се  
отнасят и някои катего-
рии психично увредени 
лица, на които законът е 
отнел това право.

Брачен договор може 
да бъде сключен от съ-
прузите и по време на 
брака. От тази възмож-
ност могат да се полз-
ват съпрузите, които са 
сключили брака в режим 
на  имуществена общ-
ност или режим на иму-
ществена разделеност. 
Законът им дава право 
да „предоговорят” свои-
те отношения вече след 
сключване на бра-
ка. В чл. 
3 8 

о т 
СК, са посо-
чени допустимите от Се-
мейния кодекс имущест-
вени отношения, които 
подлежат на договорно 
регулиране от бъдещи-
те или настоящите съ-
прузи. Така в цитирана-
та разпоредба се пред-
вижда възможност да 
бъдат уредени правата 
на страните върху иму-
ществото, което се при-
добива по време на бра-
ка; правата на страните 
върху притежаваното 
от тях имущество пре-
ди брака; начините на 
разпореждане и упра-
вление и разпорежда-
не с общото имущество; 
участието на страните 
в семейните разходи и 
задължения. Предмет на  
брачния договор могат 
да бъдат имуществени-
те последици при раз-
вод, издръжката на съ-
прузите по време на бра-
ка, както и при развод, 
издръжката на децата от 

брака, както и други иму-
ществени отношения, 
доколкото това не про-
тиворечи на разпоред-
бите на Семейния ко-
декс. Имуществените от-
ношения могат да бъдат 
уредени и чрез препра-
щане към другите два 
режима, посочени в СК. 
Примерно: Страните се 
съгласяват придобитите 
по време брака движими 

и недвижими вещи в 
режим на 

с ъ -

п р у -
жеска иму-

ществена общност да 
преминат в обикновена 
съсобственост при рав-
ни дялове. В чл. 38, ал.3 
изрично се посочва, че 
„брачният договор не 
може да съдържа раз-
пореждания за случай 
на смърт”.  В алинея 4 
от чл.38 се подчерта-
ва, че „за неуредените 
с брачния договор иму-
ществени отношения се 
прилага законовият ре-
жим на общност”. Искам 
да  подчертая, че зако-
нът изисква сключване-
то на брачния договор 
да стане в писмена фор-
ма и да бъде сключен 
лично от съпрузите, като 
съдържанието и подпи-
сите им се заверят от но-
тариуса. Когато в дого-
вора се договаря прех-
върляне на недвижима 
собственост, заверките 
стават при нотариус, в 
чийто район се намира 
имотът, и се вписва в им-

отния регистър.
В чл. 42 от СК е оп-

ределен начинът за 
прекратяване на брач-
ния договор. Това ста-
ва по взаимно съгла-
сие на страните,  по ис-
кане на единия съпруг 
при съществена промя-
на на обстоятелствата, 
ако договорът сериоз-
но застрашава интере-
сите на съпруга, на не-
навършилите пълноле-
тие деца или на семей-
ството, при прекратява-
не на брака, освен клау-
зите, които уреждат по-
следиците от прекратя-

ването и са предназ-
начени да действат и 
след него, както и по 
съдебен ред по чл. 87, 
ал.1 от Закона за за-

дълженията и догово-
рите, ако това не проти-
воречи на принципите 
на този кодекс и на до-
брите нрави. Разваляне-
то може да бъде и час-
тично. То има действие 
за в бъдеще. 

В настоящия матери-
ал съм се спрял в попу-
лярна, достъпна фор-
ма относно същност-
та, предмета и режима 
на сключване на  пред-
брачния договор и ня-
мам претенции за из-
черпателност.

Накрая ще посоча, 
че изготвянето на един 
брачен договор е  спе-
циализирана правна 
дейност, която следва да 
се осъществява от адво-
кат. Това е задължител-
но, тъй като, както по-
сочих по-горе, се уреж-
дат имуществени отно-
шения между бъдещите 
или настоящите съпру-
зи и всяко аматьорство в 
такъв договор ще нане-
се непоправими после-
дици както в имущест-
вените, така и в лични-
те отношения между съ-
прузите. 

Системата
ще е стабилна още 20 г.

Увеличаването на пенсионната възраст и увеличава-
нето на вноските са стабилизирали системата най-къс-
но до 2037 г., когато при продължаващо застаряване и 
намаляване на трудещите се ще започне влошаване в 
баланса й и ще трябва да се вземат нови мерки. Това 
обясни социалният министър Бисер Петков.

Той отбеляза, че и в настоящия момент бюджетът се 
налага да подпомага Държавното обществено осигуря-
ване с 4,2 млн. лв., а субсидията вероятно ще се налага 
да расте. Той цитира данни на НСИ, според които на-
трупаните пенсионни права само за 2015 г. са 150 млрд. 
лв., от които едва 9 са обезпечени в активи в т.нар тре-
ти стълб. За останалите ще се разчита на бъдещите ра-
ботещи. Петков го определи като „скрит дълг” на дър-
жавата. Това не са малко пари – 150% от БВП и 16-17 
пъти сегашните разходи за пенсии.

По отношение на добавките за пенсионерите той по-
сочи, че за Великден по 40 лв.  получиха 1 227 000 души 
с пенсии под линията на бедността за 2018 г. – 321 лв.

Бисер Петков обясни и промените, които ще засегнат 
новите пенсионери догодина. Техният доход от преди 
1997 г. няма да се взема под внимание при изчислява-
нето на пенсиите им. За периода до наши дни има дан-
ни в Регистъра на осигурените лица и така няма да се 
наложи да се издирват документи – включително и от 
отдавна несъществуващи фирми.

Така и таванът на пенсиите отпада, тъй като в края 
на 90-те е въведен максимален осигурителен доход ка-
то естествен регулатор на размера на пенсиите. За ста-
рите пенсии таванът ще бъде вдигнат на 40% от макси-
малния осигурителен доход. Бисер Петков призна, че 
вероятно има хора, които изчакват с пенсионирането 
си именно заради новите правила.

"В образователната 
система работят 93 000 
учители, но само след 
8 години ще се пенси-
онират 39 000. Една го-
ляма част от най-добри-
те ученици не искат да 
завършат висше об-
разование и да стават 
учители. Ето защо един 
от големите проблеми, 
който стои, е подбо-
рът и начинът, по кой-
то трябва да мотивира-
ме младите хора, за да 
могат да завършат и по-
емат учителската про-
фесия", заяви Янка Та-
кева, председател на 

синдиката на учители-
те. 85 000 от учителите 
имат магистърска сте-
пен, а 12% от тях имат 
второ висше образова-
ние. Според Такева уни-
верситетите подготвят 
около 20 000 студенти. 
"От тях 50% влизат в об-
разователната система. 
Ето защо пред българ-
ската образователна 
система има голям де-
фицит как и по какъв на-
чин да бъдат мотивира-
ни младите хора за ус-
тойчивост на образова-
телната система", обяс-
ни тя. 

След 8 години  
половината учители 

ще са пенсионери

Над 100 хил. хора 
с увреждания получа-
ват пенсия от държава-
та, но и работят. Общо 
272 454 са хората, кои-
то са в работоспо-
собна възраст, но 
към края на 2017 
г. получават инва-
лидна пенсия. То-
ва отчете социал-
ният министър Би-
сер Петков пред де-
путатите от здрав-
ната комисия, кои-
то разгледаха кон-
цепцията за оцен-
ка на работоспособ-
ността.

През 2017 г. инва-
лидни пенсии са по-
лучавали над 518 хил. 
души,  като за изпла-
щането им са отделе-

ни близо 1760 млрд. лв. 
Новоотпуснатите ин-
валидни пенсии през 
миналата година са 28 
945 и са с 2,7% по-мал-

ко спрямо предходна-
та година.

Концепцията пред-
вижда през 2020 г. хо-
рата с увреждания да 

100 õèë. èíâàëèäè ðàáîòÿò

н а ц и о н а л -
ния баскет-
болен тур-
нир в стра-
ната. Мона-
хинята, ко-
ято се моли 
за играчите 
от количка-
та си преди 

всяка игра, е обичана 
от феновете на "Лойо-
ла" от години, но спече-
ли по-голямо внимание 
по време на успеха на 
отбора през този сезон. 
Нейната отдаденост на 
екипа, както и начинът, 
по който тя се грижи за 
всички като баба, която 
всеки иска, са малките 
тайни за нейната слава.

Тя не само дава ду-
ховно напътствие, но и 
съветва всички играчи 
в отбора. Барак Обама 
също поздрави отбора 
за победата, но не про-
пусна и сестра Джийн.

Когато различни ме-
дии започват да пишат 
за сестра Джийн, един 
журналист я нарича "на-
ционална сензация", тя 
обаче бързо го кориги-
ра: "Наистина, ако мога 
да ви коригирам, не на-
ционална, а междуна-
родна." Баскетболният 
отбор дори обяви, че ще 
пусне в продажба чора-
пи, тениски и други ар-
тикули с образа на сес-
тра Джийн.

Монахиня, в която 
се влюбиха всички

преминават пред две 
комисии – медицинска 
и социална. При пър-
вата ще се определя 
степента на уврежда-
не, а при втората ще 
се издава  експерти-
за на работоспособ-
ността.

Агенцията по зае-
тостта ще търси ра-
бота на хората с ув-
реждания, като те ще 
се насочват към ре-
хабилитация или со-
циални услуги. Про-
блем има с фалшиви-
те ТЕЛК-ове. В пле-
венско село от 38 
деца при едно джи-
пи 34 са с епилепсия. 

Депутати от „Обеди-
нени патриоти” са ка-
тегорични, че концеп-
цията няма да пресече 
злоупотребите.

Пълното име на 
98-годишната монахи-
ня е  Джийн Долорес-
Шмид. Тя е капеланът 
(свещенослужител) на 
американския коле-
жански баскетболен 
отбор "Лойола" Чика-
го. Отборът преди дни 
се зарадва на неочак-
вана победа по време 
на един от мачовете на 

Бисер ПеТКОВ:
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Фалшива новина
Лъсна поредната фал-

шива новина, че турски до-
клад уличава „Булгартабак” 
в контрабанда на цигари. 
Няма кантрабанда на цига-
ри, която да намесва името 
на „Булгартабак”, това са от-
говорили от турска страна.

Искат фалит  
на 30 фирми

Несъстоятелност на око-
ло 30 фирми ще поиска Ин-
спекцията по труда заради 
забавени заплати на работ-
ниците.

Нощни автобуси 
 в София

Готови са автобусите за 
нощния транспорт в София. 
Те са оборудвани със съот-
ветното видеонаблюдение, 
така че да се гарантира мак-
симална сигурност за вода-
чите и пътниците.

Нов затвор  
в кремиковци

Строеж на изцяло нов 
затвор в района на Креми-
ковци обмисля правосъд-
ното министерство. Затво-
рът ще отговаря на всич-
ки европейски изисквания.

както и подозирах, по-
ради липса на съдържа-
ние и Ердоган, и Борисов 
го удариха на пиар. Въз-
становявали се отноше-
нията между Турция и Ес 
- това е толкова насилено 
и гротескно, че бие вся-
какви рекорди.

илиан ВасилЕВ,
 бивш посланик в русия

Населението на България 
ще намалее с около 20% 

ДеН На труДа
От стр. 1
Това е и ден на левите 

движения. 
Той е приет за един от 

официалните празници 
в редица страни - китай, 
германия, австрия, Мек-
сико, Тайланд, русия, сред 
тях е и България. В саЩ и 
канада се чества в първия 
понеделник на септември.

Празникът се е чествал 
и в Третия райх под име-
то "имперски трудов ден" 
(Reichsarbeitstag).

Появяването на праз-
ника се свързва с 
международното 
социалистическо 
движение през 
19 век и работни-
ческите протести 
за зачитане на со-
циалните права. 
Началото е не къ-
де да е, а в Чикаго 
през 1886 г., кога-
то се организира 
първата в историята обща 
международна стачка. На 
стачка излизат 300 хиля-
ди  работници с искане за 
въвеждане на 8-часов ра-
ботен ден. след триднев-
ни протести тя е разпръс-
ната от полицията, а осем 
от стачкуващите са убити.

В следващите години 
1 май започва постепен-

но да се отбелязва в поч-
ти всички страни, но най-
вече в социалистическите 
и комунистическите дър-
жави, където се органи-
зират многохилядни ма-
нифестации, военни па-
ради, ударни бригади.

В България Междуна-
родният ден на труда се 
чества за първи път през 
1890 г. В годините на ко-
мунистическа България 
празникът се отбелязва 
с мащабни организирани 
митинги и празненства из 

цялата страна. Манифес-
тацията в софия минава-
ше пред мавзолея на ге-
орги Димитров. 

Понастоящем празни-
кът е официален и е нера-
ботен ден, но държавна-
та власт не се ангажира с  
масовото му отбелязване. 
Най-често  се чества от ле-
ви партии и движения.

С колко може да скочи токът за бита

гия. Според него това се 
случва, защото всяка го-
дина Комисията за енер-
гийно и водно регулира-
не (КЕВР) определя рефе-
рентна цена на електрое-
нергията и за този регула-
торен период тя е 70 лева 
за мегават/час. По думи-
те му на ТЕЦ "Марица из-
ток 1" тя е 106,76 лева за 
мегават час, а на ТЕЦ "Ма-
рица изток 3"  - 168,66 ле-
ва. „В същото време цена-
та на електроенергията на 
борсата също е доста по-
ниска“, каза той.

Велев отново припом-
ни позицията на работо-
дателите за прекратяване 
на договорите и излиза-
не на тези тецове на сво-
бодния пазар. Той цитира 
и методика, според която 
"КонтурГлобал", собстве-
никът на ТЕЦ "Марица из-
ток 3", вече е изплатил ин-
вестицията си, а за друга-

та централа - AES Гълъбо-
во ТЕЦ "Марица изток 1", 
оставали още 100 млн. лв. 
до изплащане на инвести-
цията и тя можело да бъ-
де покрита от хазната при 
евентуално прекратяване 
на договора.

В тази връзка с пробле-
мите с договорите за дъл-
госрочно изкупуване ра-
ботодателите отново за-
плашиха с протести. „Този 
път те ще бъдат пред цен-
тралите в Маришкия ба-
сейн и пред ТЕЦ „Варна“, 
обясни Велев.

Изпълнителният ди-
ректор на КРИБ Евгени 
Иванов заяви, че подоб-
ни договори за скъп ток 
гонят сериозните инвес-
титори от страната. Ом-
будсманът на република-
та Мая Манолова призова 
КЕВР, Министерството на 
енергетиката и ресорна-
та комисия в парламента 
да направят точен разчет 
за различните сценарии 
при прекратяване на до-
говорите с американските 
централи.  На 22 февруари 
енергийният министър Те-
менужка Петкова съобщи 
в парламента, че в догово-
рите на двете централи са 
вписани неустойки за об-
що 3 млрд. лева.

От стр. 1
Той цитира данни, че 

централата е подала це-
ново заявление за 191 лв./
МВтч за 2 млн. мегаватча-
са за следващия регулато-
рен период, започващ от 
1 юли. 

Според Велев по мето-
диката на КЕВР това иска-
не може да бъде намале-
но до 161 лева, което ще 
натовари домакинствата с 
още 250 млн. лв.

Относно проблемите 
с американските тецове 
в Маришкия басейн ше-
фът на АИКБ назова сума-
та от 486 млн. лв., или по 
161 лв. на домакинство на 
всеки 12 месеца, които за-
ради договорите, сключе-
ни преди доста години от 
премиера Иван Костов, се 
изземват по непазарен на-
чин от джобовете на всич-
ки български потребите-
ли на битова електроенер-

Продължение от бр. 16
- да живеят в един и 

същ град или село с ли-
цето, за което се грижат;

- да не са придоби-
ли правомощие за по-
лучаване на пенсионно 
възнаграждение на ба-
за осигурителен стаж и 
възраст.

Безработните лица, 
които полагат грижи за 
изведените от специали-
зираните институции ли-
ца или деца, имащи ув-
реждания.

лица, имащи право  
на личен асистент:
- Лежащо болните хо-

ра, които имат констати-
рани 90 и над 90% трай-
но намалена трудоспо-
собност и се нуждаят от 
чужда помощ.

- Децата до 18-годиш-
на възраст, имащи трай-
но намалена трудоспо-
собност или вид и степен 
на увреждане, за което 
имат нужда от опреде-

лена странична помощ.
- Лица или деца, ко-

ито са изведени от спе-
циализираните институ-
ции за лица с уврежда-
ния.

В случаите, в които ли-
цата, нямащи определе-
на чужда 
помощ в 
експерт-
ното ре-
шение на ТЕЛК/ДЕЛК, но 
тяхното самообслужва-
не им е невъзможно, с 
решение на изпълнител-
ния директор на Агенци-
ята за социално подпо-
магане би могло да се 
допусне предоставяне-
то на услугата по изклю-
чение за деца до 18-го-
дишна възраст.

С решение на изпъл-
нителния директор на 
Агенцията за социално 
подпомагане по изклю-
чение за участие в про-
грамата биха могли да се 
наемат в дейността "Ли-

чен асистент" и безра-
ботните лица, които по-
ради определена причи-
на не отговарят на кон-
кретните условия за от-
пускането на месечната 
помощ по чл. 9 от ППЗ-
СП, но полагат посто-

янна грижа за деца до 
18-годишна възраст.

Хора, които 
 биха могли да бъдат 
социални асистенти

В програмата се 
включват безработни, 
имащи регистрация в 
дирекция "Бюро по тру-
да". Подбирането на ли-
ца за работа по програ-
мата се предприема от 
дирекция "Бюро по тру-
да" по методика, която 
се утвърждава от изпъл-
нителния директор на 
Агенцията по заетостта. 
Приоритетно са включе-

ни следните групи без-
работни лица:

- Хората с медицин-
ско или педагогическо 
образование - медицин-
ските сестри; учителите 
с предучилищна и начал-
на педагогика за деца с 

увреждания.
- Лицата с опит в сфе-

рата на предоставянето 
на социални услуги.

Подбирането на без-
работни лица в рамките 
на приоритетните групи 
се предприема в съгла-
сие с реда, утвърден в 
горецитираната методи-
ка. При подбор на без-
работни за включването 
в програмата дирекция 
"Бюро по труда" се съо-
бразява и с определени 
изисквания на работода-
телите за обявената ра-
ботна позиция. Оконча-

телното решение за на-
значението на работа из-
между всички насочени 
безработни взима съот-
ветният работодател.

За да се включат в 
дейността "Социален 
асистент", безработните 

трябва:
- да са 

в трудос-
пособна 

възраст според услови-
ята в чл. 1, т. 12 от допъл-
нителните разпоредби 
на Правилника за при-
лагането на Закона за 
социално подпомагане;

- да не са придобили 
правомощието за по-
лучаване на пенсионно 
възнаграждение на ба-
за осигурителен стаж и 
възраст;

- да са обучени да 
работят с хора, имащи 
трайни увреждания, по 
програма, утвърдена от 
министъра на труда и со-
циалната политика.

лица, които имат право 
на социален асистент

1. Лица с 90 и над 90% 
трайно намалена тру-
доспособност или вид и 
степен на увреждане, за 
което се нуждаят от оп-
ределена чужда помощ.

2. Деца до 18-годишна 
възраст, имащи трайно 
намалена трудоспособ-
ност или вид и степен на 
увреждане, за което се 
нуждаят от определена 
чужда помощ.

3. Тежко заболелите 
самотни хора, чието са-
мообслужване е затруд-
нено. Това трябва да се 
удостовери с протокол 
на ЛКК за представяне 
пред ТЕЛК.

4. Лица или деца, ко-
ито са изведени от спе-
циализираните институ-
ции за лица с уврежда-
ния.

В изпълнение на ре-
шение на Народното съ-
брание правителство-
то представя на парла-
мента Прогноза за де-
мографското развитие 
на България за периода 
2015-2040 г. Документът 
е изготвен от Института 
за изследване на населе-
нието и човека при БАН. 

Основният извод в 
проучването е, че се 
очертават сходни на се-
гашните тенденции в де-
мографското развитие 

на страната през след-
ващите няколко десети-
летия. 

Прогнозираното на-
маление на население-
то в периода до 2040 г. 
е значително – около 20-
25% според различните 
проекции. Независимо 
от предвижданото на-
маление на смъртност-
та, което засяга в различ-
на степен мъжете и же-
ните, структурата на на-
селението по пол ще ос-
тане стабилна. 

Делът на младите хо-
ра до 20 г. ще се запа-
зи, докато на възрастни-

те над 65 г. ще нарасне 
значително. Това опре-
деля и прогнозирано на-

маление на броя и дела 
на населението в актив-
на възраст. 

Намалението на на-
селението на терито-
риален принцип обхва-
ща почти всички обла-
сти, без столицата, и се 
очаква този процес да 
продължи в течение на 
целия период.

Тези трайни демо-
графски тенденции и 
предизвикателства са 
отчетени и адресира-
ни в стратегическите и 
оперативни документи 
за провеждане на де-
мографската политика 
в България.

Асистенти на хора с увреждания
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Петьо ДаФиНкиЧЕВ

Категорична победа 
на Мило Джуканович

Мило Джукано-
вич, който от близо 
30 години домини-
ра на политическата 
сцена в Черна гора, 
спечели президент-
ските избори още на 
първия тур, прове-
ден на 15 април. Той 
събра 54% от гласо-
вете на избиратели-
те при избирателна 
активност 64%.

С един президент-
ски и шест премиер-
ски мандата зад гър-
ба си проевропей-
ски настроеният ли-
дер на управляваща-
та в Подгорица Демо-
кратична партия на 
социалистите Мило 
Джуканович отново 
спечели доверието 
на избирателите. Вто-
ри остана кандидатът 
на опозицията Мла-
ден Боянич, който по-
лучи 33% от гласове-
те, а третата позиция 
е за единствената же-
на сред останалите 6 
кандидати в надпре-
в а р а -
та Дра-
г и н я 
В у к с а -
нович, 
извест-
на уни-
верси-
т е т с к а 
профе-
сорка с изрядна би-
ография, представи-
телка на Социалде-
мократическата пар-
тия, с едва 4%.

Победителят ко-
ментира изборния 
резултат като яв-
но доказателство, че 
Черна гора се разви-
ва по пътя на евро-
пейските ценности и 
стандарти. 

Политическата ка-
риера на 56-годиш-
ния Мило Джукано-
вич започва още от 
1991 г., когато ста-
на най-младият пре-
миер в Европа – на 
29 години, и оттога-
ва е министър-пред-
седател 6 пъти – за 
последно до октом-
ври 2016 г. Бе и пре-
зидент от 1998 до 
2002 г.

Преструктурирана 
от Черногорската ко-
мунистическа партия  
през 1991 г., неговата 
Демократична партия 
на социалистите ни-
кога не е била в опо-
зиция, а Джуканович, 
след като я пое през 
1997 г., никога не е от-
стъпвал ролята си на 
партиен лидер.

Джуканович се за-
връща в момент, ко-
гато предстоят мест-

ни избори на 27 май, 
а Демократичната 
партия на социали-
стите загуби властта 
в няколко града и ед-
ва събра управлен-
ска коалиция след по-
следните парламен-
тарни избори.

От години Джука-
нович се бори за пре-
разглеждане на отно-
шенията между Чер-
на гора и Сърбия и 
по негова инициати-
ва през 2006 г. бе 
проведен референ-
дум, в резултат на 
който малката адри-
атическа република с 
население от 620 хи-
ляди души стана не-
зависима.

Джуканович насо-
чи Черна гора към 
Запада и към член-
ство в Европейския 
съюз и НАТО. От 2012 
г. републиката води 
преговори по присъ-
единяване към Евро-
пейския съюз, а през 
декември 2017 г. се 

присъ-
е д и н и 
към за-
падния 
военен 
алианс. 
С то-
зи акт 
о б а ч е 
Ч е р н а 

гора скъса с тради-
ционното приятел-
ство с Русия, което 
разгневи голяма част 
от проруски настро-
еното население на 
страната.

По време на пар-
ламентарните избо-
ри през октомври 
2016 г. черногорски-
те власти съобщиха, 
че са осуетили опит 
за държавен преврат. 
Последваха и арести. 
Планирани били въ-
оръжени нападения 
срещу черногорски 
институции и пред-
ставителства на по-
лицията и държав-
ни органи, без да се 
изключва и възмож-
ността за нападение 
над държавни лиде-
ри, включително и 
над премиера Мило 
Джуканович. Според 
прокуратурата цел-
та е била да се по-
пречи на евроатлан-
тическите аспирации 
на Черна гора и по-
конкретно на член-
ството й в НАТО.

Като се има пред-
вид, че Черна гора е 
парламентарна демо-
крация, президентът 
няма особено силни 
правомощия. 

КОМенТиРАМе

Цветан илиЕВ

ÇËÎÁÀ

От стр. 1
 Без тяхна резолюция, 

гласувана с пълно мнозин-
ство, никой не би трябвало 
да напада никого. Понеже 
Щатите са незасегнати от 
разрушенията на хитлеро-
фашизма и са икономиче-
ски лидер, те стават дома-
кин на централата. Внос-
ката им за издръжка на 
администрацията, мисии-
те на сините каски и дру-
ги миротворчески акции е 
най-значителна. Изглеж-
да, точно това дава само-
чувствието на определени 
президенти, зависими от 
оръжейни олигарси и по-
литически ястреби в стра-
ната, да пренебрегнат пра-
вилата. Така се случи при 
агресията срещу Ирак и 
унищожаването на Либия. 
Дойде редът и на Сирия, 
наричана 

„араБСката 
ШВеЙЦария“

Бедата на правител-
ството й е, че се отна-
ся положително не само 
към САЩ, но и към Русия. 
И че в крайбрежието й се 
намира най-голямото на-
ходище на газ на плане-
тата. Янките, свикнали да 
се ръководят единстве-
но от правото на силата, 
отдавна правят опити да 
настанят в Дамаск марио-
нетно правителство. Пре-
махването на Асад започ-
на през 2007 г. с Арабска-
та пролет, премина през 
интервенциите на „Ислям-
ска държава“ и финанси-
раната от Запада „демо-
кратична опозиция“ и пре-
расна в жестока граждан-
ска война, прокудила ми-
лиони сирийци от родни-
те им места. Въздушните 
атаки на САЩ и съюзни-
ците са в разрез с всич-
ки приети норми за взаи-
моотношения между суве-
ренни държави. Измисле-
ната причина е предполо-
жение за употреба на хи-
мическо оръжие. Игнори-
рането на Съвета за сигур-
ност създава предпостав-
ки за рецидив и бъдещи 
подобни конфликти. 

Уводът е необходим, 
за да стигнем до форму-
рировката в черновата на

ДекЛараЦията
на нашия Консултативен 
съвет за национална си-
гурност, изострила за по-
реден път противоречи-
ята между управниците и 
президентството. Обсъж-
дането, продължило око-
ло 5 часа, оповестява изво-
да, че ударите на САЩ, Ан-
глия и Франция без санк-
ция на ООН не са причи-
на за нарастване на напре-
жението в Близкия изток! 
Цв. Цветанов прави изя-
вление пред журналисти-
те, че „ако декларацията 
бе приета в първоначал-
ния си вид, сега трябва-
ше да обявим начало на 
постъпки за излизане от 
 НАТО и ЕС!“. Пита се в за-
дачата: пасажът за нару-
шението на САЩ и изваж-
дането му от текста ли са 
най-сериозният проблем 
в момента? Разбира се, че 

не. Цветанов не е завър-
шил военна академия ни-
то у нас, нито в чужбина, 
за разлика от Радев. Апро-
по, при срещата на дър-
жавния глава със студенти 
от УНСС той категорично 
подчерта предимствата на 
американската система за 
обучение. Зложелатели и 
обслужващи ги медии оба-
че извадиха на показ кри-
тиката срещу санирането, 
строителния хаос и призи-
ва за осветяване на тъмни-
те ъгълчета в многостра-
далната родина. Неговата 
конкурентка при избори-
те и настоящ правосъден 
министър дори оправда 
показното и унизително 
арестуване на кметицата 
Десислава Иванчева с по-
желанието на президента 
да има прожектори при 
борбата с негативните яв-
ления! Явно Цецка Цачева 

не може да преглътне теж-
ката загуба и тя като Цве-
танов търси под вола те-
ле, за да замаже допускани 
гафове от подчинените си, 
но това е друга тема.

Мечтата на върхушка-
та на гербаджиите е да се 
стигне до

иМПиЙчМъНт
 На раДеВ

за да се даде перспекти-
ва на вожда Борисов да 
седне след време в меч-
таното кресло на „Донду-
ков“ 2. Крайната мярка е 
възможна при наруше-
но здравословно състоя-
ние или национално пре-
дателство на държавния 
глава, най-общо казано. 
Провокират нервите на 
генерала с надеждата той 
да се поболее неизлечи-
мо. Трениран е, без загря-
вка прави коремно възли-
зане на лоста, преминал е 
през всички тестове за бо-
ен летец-изтребител и е в 
прекрасна възраст. Остава 
вторият вариант – да бъде 
уличаван в антинатовски 
и противоевропейски ук-
лон. Нямало ги в деклара-
цията основните положе-
ния на съюзниците по те-
мата „Сирия“. Какъв ужас?! 
Длъжен бил да спомене, че 
ракетите са полетели за-
ради предположението, 
че Асад е използвал хлор 
срещу мирни граждани. 
Как да се приеме подобна 
инсинуация, след като все-
кидневно излизат призна-
ния за фалшивата поста-
новка от жители на град 
Дума, принуждавани да се 
снимат с паста за зъби в 
устата, сякаш са тежко по-
страдали, и интервюта на 
лекари от местна болница, 
опровергаващи опашата-
та лъжа! Радев все пак е 
човек на честта.

Тръмп, обвиняван в 
наскоро излязла книга на 
бившия шеф на ФБР в сек-
суални забежки и даден 
подкуп от 135 хил. дола-
ра на порно звезда, за да 
си мълчи, може от напре-
жение да сътвори върхов-

ни глупости. Цветанов, чи-
ето поредно заяждане бе 
определено от социолози 
за инфантилно, ако беше 
се постарал да получи по-
добро образование, щеше 
да вниква в същността на 
нещата и да не се излага с 
несъществуващи предпос-
тавки за бомбастични из-
води. Пасажът от чернова-
та, че ударите по Сирия са 
без санкции на ООН, в де-
кларацията бе премахнат. 
Но изваждането на показ 
на елементи от дискусия-
та говори за лошо възпи-
тание и нисък морал. Има-
ло е спорове, но нали зато-
ва се събират лидерите на 
парламентарно предста-
вените партии и шефове, 
отговарящи за сигурнос-
тта, за да избистрят неща-
та, да изработят и приемат 
колективно решение, кое-
то да отразят в съответния 

окончателен документ. 
Съществува малка, но 

изключително гласовита 
групичка русомразци, ко-
ято постоянно пълни ме-
диите с гадости за вели-
ката славянска страна. На 
водещо място сред тях е 
и Цв. Цветанов, известен 
с регулярните си закуски в 
посолството на САЩ. Под 
път и над път той деклари-
ра заучени кухи фрази за 
нашата евроатлантическа 
същност. Гарнира ги с кле-
ветата, че Радев е протеже 
на Кремъл, дърпа страна-
та към Изток и е препо-
ръчан на БСП от генерал 
Рукавишников! „Една лъ-
жа, повторена 100 пъти, 
става истина“ е максима-
та на Гьобеловата пропа-
ганда, промила мозъците 
на дисциплинираните гер-
манци, довела до неверо-
ятната катастрофа на ина-
че прагматичната им на-
ция. Цветанов се опитва 
да бъде в попрището си 
немски възпитаник. Фон-
дация „Аденауер“ подпо-
могна проекта ГЕРБ. Бер-
лински адвокати го отър-
ваха от решетките по де-
лата, водени срещу него 
за сериозни прегрешения. 
Не му е дадено да вникне в

БаЛаНСиращата
линия на поведение на 
президента. Ужасен е на-
пример от предстоящо-
то посещение на Радев 

в Москва. Според него е 
неподходящ моментът, ко-
гато: „Целият прогресивен 
свят е наложил санкции на 
тази страна.“ Вярно е, из-
глежда, малко чете и знае 
вторият човек на ГЕРБ. Ев-
ропа и САЩ, взети заедно, 
са едва половината от на-
селението на Китай. Доба-
вим ли Русия, Индия, Бра-
зилия, ЮАР, излиза, че дос-
та се надценяват НАТО и 
ЕС. Странно, приема се за 
нормално Тръмп да кани в 
Белия дом Путин и Макрон 
да се разходи по Червения 
площад. А в дните на об-
щия празник на славянска-
та писменост 24 май, озна-
менуван с много културни 
събития, Дни на България, 
изложба на наши худож-
ници, концерти и т.н., дър-
жавният глава да не отиде 
в Москва. Коалиционният 
партньор на ГЕРБ Волен 

Сидеров отбеляза рож-
дения си ден в Крим, по-
казаха го по централна-
та телевизия с комен-
тар, че полуостровът не 

е анексиран, а Радев ня-
мал право да засвидетел-
ства уважение към общото 
духовно наследство с бра-
тушките. Убедени сме, че 
православните християни 
от кръга на русофобите с 
удоволствие биха приели 
католицизма или отвъдо-
кеанската баптистка рели-
гия, само и само да са по-
западни. Нищо не бива да 
ги свързва с освободите-
лите ни от турско робство 
и спасителите на света от 
фашистката чума. 

Раболепието на власт-
ниците към американците 
не даде очаквания от тях 
резултат. В доклада на 
Държавния департамент 
оценките за България са 
убийствени. Дебело се 
подчертава, че съдебна-
та система е зависима, ко-
рупцията е поголовна, ме-
дийната среда – лоша, по-
тъпкват се човешките пра-
ва и т.н.

Общественото мнение 
у нас, изследвано от аген-
ция „Афис”, показва, че 53 
на сто от анкетираните се 
притесняват от евентуал-
на война. 44% сочат, че 
причинител за избухва-
нето й е Западът, и са-
мо 5 на сто допускат ру-
ска вина. Отношението на 
Цветанов към президен-
та се възприема като бит-
ка на Давид срещу Гули-
ят, т.е. на джудже срещу 
великан.

Призивът на президента за консенсус по значи-
мите проблеми между институциите и сътрудни-
чество няма как да повлияе на Цветанов и приглася-
щите му атлантици. Бъркотията, до която дове-
доха страната, безсилието да извършат каквито и 
да е реформи, бедността, нежеланието да приемат 
закони за възрастните хора, за инвалидите, за со-
циално слабите, ниските рейтинги на парламента 
и правителството са показателни за цялата обре-
ченост на дясната идеология. Обърнали са се с лице 
към Брюксел и Вашингтон, а стоят с гръб към роди-
ната. Злобата и страхът, че президентът с изклю-
чителния си авторитет ще създаде партия и ще ги 
изхвърли на бунището на историята, ги прави все 
по-неадекватни. лошото е, че ние, суверенът, сме 
търпеливи и безучастни зрители. не реагираме при 
явни безобразия и несправедливости. А трябва! Де-
мокрацията го изисква.
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Ветераните - жива енциклопедия

Община Ценово празнува

Абонирах приятелката 
ми за любимия вестник!

Сестрите от с. Радювене

От стр. 1
В тях читателите споделят, че са зарадвали родни-

ни и близки с подарък нашия-ваш вестник за рожден ден 
или по друг повод. Така всяка сряда напомнят за себе си 
и доставят радост на уважаван от тях човек. Обсъж-
дат дадени публикации, приобщават нови съмишленици 
към изданието, което държи на истината и води битка 
с управниците, независимо от коя партия са те, за дос-
тойни старини. Очакваме писмата ви. Ако имате въз-
можност, изпращайте снимки – свои и на онези, които 
сте абонирали. „П”

Абонат съм на люби-
мия ми вестник от само-
то му начало. Всяка сря-
да го очаквам с голям ин-
терес. Изчитам го открай 
до край и попивам ин-
формациите за култура, 
интервютата с известни 
личности, рецептите, чо-
вешките съдби. Наскоро 
моята приятелка Жечка 
Яръмова имаше юбилей 
– навърши 75 години. Чу-
дех се какво да й подаря. 
И реших - ще я абонирам 
за в. „Пенсионери”. Тя ос-
тана много доволна, за-
щото го чете, но поняко-
га не може да си го купи, 
тъй като е изчерпан. Ве-
че при всяка наша среща 

обсъждаме материали от 
вестника, пиейки си  ка-
фето в ранния следобед.

Започваме от поли-
тическите коментари на 
главния редактор, ко-
ито харесваме и двете, 
минаваме през различ-
ните рецепти, както ку-
линарните, така и за по-
добряване на здравето. 
Вълнуваме се от човеш-
ките съдби, които споде-
лят читатели на издание-
то. Решихме и ние да из-
пратим такива писма до 
редакцията, защото има-
ме немалък житейски оп-
ит и сме преминали през 
какво ли не.
Цецка ПаВлоВа, Бургас

За първи път се запознах с про-
фила на министър Л. Павлова във 
фейсбук и прочетох с възмуще-
ние нейното изказване пред мла-
дежи по отношение на възраст-
ните хора. Правителството било 
взело своите рационални мерки 
по отношение на пенсионерите. 
А тези мерки тя излага така: "На 
възрастните им остават 3-4 годи-
ни след пенсиониране. Няма сми-
съл да наливаме пари в тях. На нас 
приоритет са ни младите хора." На 
забележката на един от младежи-
те, че това е фашизъм, тя отгова-
ря: "Това е чиста математика. Сче-
товодство. За какво да им даваме 
тези пари, като човекът и без това 
ще си иде?" Подобни изказвания 
са правили и Борисов, и Цачева, и 
Цветанов. Фактите от водената от 
тях политика са налице в този дух.

Подобно пренебрежение към 
възрастните хора се е забеляз-
вало и в предишни управници и 
при различни политически систе-
ми. Такива отношения се забеляз-
ват и в настоящите партии. Пре-
небрегват се хората, живели дъл-
го и събирали знания и опит де-
сетки години на важни държавни 
и партийни постове. Като капи-
тан на кораб доста години обика-
лях по света. В много пристанища 
срещах възрастни хора, които бя-
ха на ръководни длъжности или 
като съветници. Особено много 
се ценят такива хора в Япония. 
Там се срещнах с двама от тях. 
При единия ме заведоха, когато 

бяхме в корабостроителен завод. 
Там приемахме кораб от шведи-
те, закупен от БМФ. Трябваше да 
се разрешат няколко важни ка-
зуса. Изпратиха ме при бивш ди-
ректор по производството на за-
вода, настанен в удобен кабинет 
и със задача да решава проблем-
ни въпроси. Вторият случай бе-

ше в Кобе. Получих нареждане да 
заминем за Корея в пристанище-
то Джон Джин. Английски карти 
нямам. Трябваше да чакам една 
седмица да ми изпратят от Лон-
дон. Решихме с агента да ползвам 
японски карти, въпреки че над-
писите са на японски. Да, ама то-
ва пристанище не съществуваше 
на картите. Отидохме в залата на 
корабната агенция и в ъгъла сто-
еше  старец. Агентът му изложи 
проблема. Той нареди да му доне-
се стари вестници и след минути 
проблемът беше  разрешен. Пре-
ди завладяването на Корея от Япо-
ния това пристанище се е казвало 
Син Шан. По време на японската 

окупация са го кръстили Син Ко, 
а след освобождението на Корея 
е преименувано на Джон Джин. 
Тази жива енциклопедия бързо 
се ориентира и реши проблема. 
Споделих мнение с агента, който 
отговаряше за кораба, и той ми 
каза, че почти във всяка голяма 
компания имат такива живи енци-
клопедии за решаване на важни и 
заплетени въпроси. А самият той 
беше възрастен.

Ние, българите, нямаме този 
навик да използваме интелекта 
на нашите ветерани. А той е го-
лям и богат. Няколко пъти съм пи-
сал по този въпрос и съм предла-
гал форми за използване знания-
та  и опита на пенсионери, които 
са със запазени сили и най-вече с 
бистър ум, но не срещам разбира-
не. Ще ви споделя какво се случи 
лично с мен. Пенсионирах се и ре-
ших да предложа услугите  и зна-
нията си на една фирма, за да  по-
могна финансово на семейството 
си. Прие ме млад бизнесмен и след 
като му изложих колко езика знам 
и какви образования имам, той ме 
попари: "Вие може би ще ми тряб-
вате след една година, а сега имам 
нужда от няколко секси мацки!" А 
фирмата му беше за вътрешен и 
международен транспорт и беше 
в процес на изграждане… В нас, 
възрастните хора, има много ин-
телект, който не се използва и се 
губи, а е необходим на страната. 

инж. Христо ДжуроВ  

Община Ценово по тра-
диция наскоро отбеляза се-
лищния си празник. Преди 
39 години с решение на пра-
вителството на картата на 
България се появява нова 
административна структу-
ра, която обединява девет 
населени места. За да станат 
съпричастни с празничното 
настроение на ценовчани, 
дойдоха много гости. Сред 
официалните лица бяха на-
родните представители от 
Русенска област Пламен 
Нунев, Светлана Ангелова, 
Искрен Веселинов, Пенчо 
Милков и Георги Стоилов, 
генералният консул на Ру-
сия в Русе Андрей Громов, 
кметове на общини, пред-
седатели на общински съве-
ти, представители на инсти-
туции и организации. Кме-
тът на общината д-р Петър 
Петров посрещна и пред-
ставители на общини от Ре-
публика Румъния, с които се 
реализират съвместни про-
екти по програмата за тран-
сгранично  сътрудничество, 

игумена на мана-
стира в Комана, 
представители 
от Окръжния съ-
вет в Гюргево. По 
стара българска 
традиция всич-
ки присъстващи 
бяха посрещна-
ти с питка и ша-
рена сол.

Салонът на НЧ 
„Христо Ботев“ 
се оказа тесен, за 
да побере всички 
желаещи да при-
състват на праз-

ника. Тържеството започна 
с презентация на културни и 
исторически забележител-
ности в населените места на 
общината. В словото си д-р 
Петров подчер-
та, че през по-
следните години  
обликът на всич-
ки села не спира 
да се променя. 
„И през тази го-
дина предстоят 
ремонти на учи-
лища, читалища 
и обществени 
сгради. Искам 
да подчертая, че 
част от средства-
та по различни-
те фондове и ев-
ропроекти, кои-
то са предвиде-
ни за България, ще бъдат 
привлечени и усвоени за 
добруването на нашите съ-
граждани, за благоустроя-
ване на населените места“, 
сподели още кметът на об-
щина Ценово. 

Тържеството продължи с 
празничен концерт. Публи-
ката горещо аплодира из-
пълненията на малките тан-
цьори от детските градини 
„Щастливо детство“ в Долна 
Студена и „Баба Тонка“ в Це-
ново. Песните на Бранимир 
Каралашев, Цветан Бонев, 
Соня Цонева и Сунай Чалъ-
ков не само повишиха емо-
ционалния градус, но и не-
веднъж изправяха на крака 
зрителите в залата. 

Гостите с интерес разгле-
даха изложбата в залата на 
домашния социален патро-
наж. Свои творби подре-
диха четирима художници 
от общината. Членовете на 
пенсионерския клуб „Мла-
ди сърца“ представиха тра-

диционни и съвременни яс-
тия от долното поречие на 
Янтра. Обитателите на До-
ма за пълнолетни лица с ув-
реждания и ученици от ОУ 
„Христо Ботев“ също участ-
ваха със свои експонати.

Марий ПЕТроВ

На 21 март сестра ни Стефка 
навърши 80 години. За някого 
тези години може да са страш-
но много, но за нея не са. Тя е 
все още жизнена, дейна, рабо-
тохоличка. Продължи да рабо-
ти до януари тази година.

Ние сме три сестри и един 
брат – Дишка, Стефка, Янка, 
Илия – отдавна всички пенси-
онери, от с. Радювене, Ловеш-
ко. Момичета-
та завърши-
хме висше об-
разование: аз 
бях експерт-
счетоводител 
в завод в До-
брич; Стефка 
– професор в 
СУ “Св. Кл. Ох-
ридски”; Янка 
– журналист и 
главен редак-
тор на ловеш-
кия вестник 
“Народен глас”; брат ни рабо-
теше като техник в ловешкия 
завод “Балкан” и на 4 април 
т.г. отпразнува 70-годишни-
на. Дори в “третата възраст” 
почти всички продължихме да 
работим, най-дълго от всички 
Стефка.

Стефка завърши ловешката 
гимназия “Т. Кирков” със зла-
тен медал и после СУ, българ-
ска филология и едновремен-
но библиотекознание и библи-
отекарство. Четири години бе-
ше учителка, две години рабо-
ти като библиотекарка, 43 го-
дини, почти целия си трудов и 
професионален живот, изкара 
в Института за чуждестранни 
студенти (ИЧС) – преподава-
ше български език на чужде-
нци, а едновременно работе-

ше по съвместителство в Пло-
вдивския университет “Паис-
ий Хилендарски” като доцент 
и по-късно професор. Защи-
ти две дисертации, написа ня-
колко книги и учебници, при-
доби научната степен “доктор 
на филологическите науки”. 
След пенсионирането си тя 
се “преквалифицира” и пове-
че от 15 години беше препода-

вателка по испан-
ски език в Худо-
жествената ака-
демия, в ИЧС и в 
Университета по 
библиотекозна-
ние и информа-
ционни техно-
логии. Продъл-
жи да пише кни-
ги и научни ста-
тии, да превежда 
от испански и да 
разказва за свои-
те съселяни (кое-

то, между впрочем, правим и 
трите сестри).

Сега се наслаждаваме на 
“златната възраст”. Аз се вър-
нах да живея на село, през ля-
тото идва Стефка и заедно хо-
дим по екскурзии, на почивка, 
на “разни мероприятия”. То-
ва лято ще дойде и Янка и ве-
че сме запланували екскурзия 
“Майски празници – балкан-
ски калейдоскоп”, почивка на 
“Златни пясъци”, лечение във 
Велинград… Дано успеем да 
осъществим плановете си. Не 
разполагаме с големи възмож-
ности, но и не сме придирчи-
ви, задоволяваме се с малкото, 
което можем да си позволим.
Дишка сълЕВа, с. радювене

ДОсТОен жиВОТ

сестрата стефка

Подарък от сърце
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ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА
глави кромид лук (1 
връзка пресен лук), 400 г 
консервирани домати, 
4-5 с. л. олио, 
сол, джо-

джен, 
о в е с е н и 
ядки, ориз по же-
лание

Охлювите престояват 
едно денонощие в до-
бре затворен найлонов 
плик в тенджера, похлу-
пена с капак и с тежест 
отгоре. След това се из-
миват обилно с вода и се 
слагат в съд със студена 
вода (по този начин те 
не успяват да се свият в 
черупките си и са лесни 
за изваждане). След кип-
ването на водата огънят 
се намалява. Пяната, ко-
ято се образува, непре-
къснато се маха с реше-
тъчна лъжица. След като 

се варят около 15 мину-
ти, се изстудяват и се из-
чистват от червото. Из-

плакват се от-
ново, по-

р ъ с -

ват 
се със 

сол и оцет, 
добре се претри-

ват и отново се изплак-
ват. Това се прави още 
2-3 пъти. После се варят 
около 45 минути (във 
водата се слага клонка 
суха чубрица и сух цвят 
от копър, но може и без 
тях). 10 минути преди 
свалянето от огъня се 
посоляват на вкус.

І вариант: В сгореще-
ното олио се задушава 
нарязаният кромид лук. 
Прибавят се нарязаните 
на ситно домати, попа-
реният предварително 
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Стягаща маска
КРАсиВи нА ВсяКА ВЪЗРАсТ

Истинска любовОт стр. 1
Но ако мъжете са ви-

дни наши интелектуал-
ци от началото на ми-
налия век, писатели в 
орбитата на знамени-
тото някогашно списа-
ние “Златорог”, можем 
само да си представим 
какъв скандал е било 
това някога, каква съ-
блазнителна и трай-
на тема е било за раз-
говор, възмущение и 
осъдителни оценки 
по кафенета, кръчми и 
клубове. Когато се за-
познават, той – вече на 
35 г, а тя е 17-годиш-
на гимназистка от кюс-
тендилската гимназия, 
с дълга коса, сплете-
на според тогавашна-
та мода на плитка или 
кок, с големи тъмни 
очи и весел характер. 
Цвета Ленкова. А той е, 
освен на възраст, и за-
пасен офицер, мобили-
зиран в Главната квар-
тира, разположена в 
Кюстендил през вре-
мето на Първата све-
товна война.

Владимир Василев. 
Завършил право, макар 
че в началото следвал 
славянска филология. 
Работил като съдия и 
като апелативен съдия 
в София, но по-късно 
ще изостави правото, 
за да бъде журналист, 
литературен критик и 
историк, на няколко 
пъти – директор на На-
родния театър. С как-
во ли този не особено 
общителен и разговор-
лив мъж, много серио-
зен и вече на солидна 
ергенска възраст е спе-
челил девойчето, поч-
ти дете? Загадка. Роди-
телите й го поканват да 
гостува у тях и скоро 
той става чест гост и до-
машен приятел – баща-

та с радост беседва с на-
четения софиянец, кой-
то разбира и от книги, 
и от история, и от по-
литика. А Цвета с охо-
та позира пред неговия 
фотоапарат. Със сигур-
ност се знае, че тя, мла-
да, безгрижна и палава, 
първа му е дала знак за 
чувствата си. В архиви-
те е запазена бележка 
върху лист от тетрадка, 
в която го кани да се ви-
дят у нейната съученич-
ка Зорка, далеч от роди-
телските очи. И това ако 
не е нечувана дързост!

Датата е 12 февруа-
ри 1917 г. На 26 октом-
ври 1918 г. той пише на 
баща й писмо, за да ис-
ка ръката й. Предложе-
нието е прието с радост 
– каква по-добра пар-
тия за провинциална-
та девойка! На 18 яну-
ари 1919 г. те са вече 
годеници, а след седем 
месеца и съпрузи. Вла-
димир Василев е демо-
билизиран и се връща, 
вече семеен, в София. 
Младоженците видимо 
са щастливи. Единстве-
ното, което им липсва, 
е само дете. Кой знае 
защо, очакваното бебе 
не се появява и това за-
винаги остава болка и 
тъга помежду им. Ско-
ро след сватбата Вла-
димир Василев наби-
ра смелост за отдавна 
мечтано, но рискова-
но начинание – осно-
вава списание “Злато-
рог” (1920 – 1943). Съ-
редактори му са проф. 
Боян Пенев, поетът Ни-
колай Лилиев, художни-
кът, поет и литературен 
критик Сирак Скитник. 
Всички са въодушевени 
и има защо – списание-

то се харесва, бързо съ-
бира около себе си най-
талантливите, най-дръз-
ките, авангардните ав-
тори. То формира есте-
тическите изисквания 
към българската лите-
ратура през 20-те и 30-
те години. 

Отначало редакцията 
се помещава буквално в 
кухнята на младото се-
мейство и младата до-
макиня с нескрито удо-
волствие се потапя в та-
зи заразяваща със сво-
бодата и полета на твор-
ческата мисъл атмосфе-
ра. Тук за пръв път Цвета 
Ленкова среща Йордан 

С т р а -
тиев – 
т о г а -
ва мла-
д е ж : 
къдро-
кос, ме-
ланхо-
л и ч н о 
красив 
и без-
спорно 
д а р о -
вит По-
м е ж -
ду им 
п р е х -
в ъ р -
чат ис-
кри на 
взаим-
но чув-
с т в о . 
Изпла-
ш е н , 
Й о р -

дан Стратиев се отдръп-
ва. Предложеното ди-
пломатическо място в 
Румъния му идва съвсем 
навреме, той се надява, 
че разстоянието помеж-
ду им ще потуши огъня.

 Но Цвета Ленкова за 
втори път доказва, че е 
импулсивна и решител-
на – тя напуска съпруга 
си и заминава за… Буку-
рещ. Годината е 1926-а. 
София клокочи от клю-
ки. Владимир Василев 
обаче не разрешава на 
никого да ругае “невер-
ницата”, нито сипе хули 
и ругатни по адрес на 
коварния млад човек, 

комуто е отворил път в 
литературата. По спора-
зумение с Цвета той се 
съгласява в молбата й за 
развод да поеме “вина-
та”, да бъде обвинен за 
грубост и нехайство към 
семейството. За да може 
тя да получи разреше-
ние за втори брак. 

Междувременно си-
туацията в Букурещ се 
променя. Постепенно 
става ясно, че това не е 
голямата любов А може 
би чувството на вина у 
двамата бегълци взема 
връх и вгорчава крех-
кия им съюз, прави още 
по-тежки битовите не-
удобства, които трябва 
да преодолеят. 

Един ден Цвета се 
завръща в Кюстендил, 
откъдето праща на съ-
пруга си отчаяни, неж-
ни писма: “Свърши се с 
мене. Свърши се с ра-
достта. Никой не може 
да ми се радва тъй, как-
то ти ми се радваше. 
Никой не може да ме 
обича тъй, както ти си 
ме обичал, Владко. Не 
съм се отчуждила, ни-
кога няма да се откажа 
от тебе. Аз нямам ве-
че сърце за другиго.” 
От една страна, Нико-
лай Лилиев, а от дру-
га, баща й като парла-
ментьори склоняват 
двамата да се съберат 
отново. Тя оттегля мол-
бата си за развод пред 
църковния съд и се 

прибира под покри-
ва на общия им дом 
в София. За да оста-
нат неотлъчно заедно 
до 1952 г., когато Цве-
та се разболява от рак 
и умира, едва на 52 г. 
Но тази история има 
един наистина трога-
телен финал. 

Вече в 1971 г. Йор-
дан Стратиев споделя 
в едно интервю под-
робности от това свое, 
вече далечно, мла-
дежко приключение. 
Спомня си как веднъж, 
три десетилетия след 
букурещките събития, 
съвсем неочаквано в 
една привечер Вла-
димир Василев, вече 
старец, позвънил на 
вратата му. Не били 
се виждали с години. 
Помолил го да отиде 
у дома му, за да се ви-
дят с умиращата Цве-
та. Когато пристигна-
ли там, самият Влади-
мир Василев деликат-
но останал в кухня-
та, за да не пречи на 
Йордан Стратиев да се 
сбогува с Цвета наса-
ме. Жест, който масо-
вият българин не само 
че не е склонен да на-
прави, но и трудно би 
го разбрал – що за сан-
тименталност, че нали 
са били съперници… 

Владимир Василев 
умира през 1963 г. 
Твърди се, че до края 
на живота си привечер, 
където и да се намирал, 
се упътвал към гроба 
на Цвета. 

Подходяща е за зряла кожа. Две супени лъ-
жици смляно ленено семе се заливат с ¼ чаша 
топла вода. Сместа се оставя да изстине за 15 
минути, след което се добавя още вода, така 
че маската да може да се слага плавно върху 
кожата. Настъргва се малка ябълка и се доба-
вя към сместа. Нанася се върху лицето и след 
15 минути се изплаква обилно с вода. 

Лененото семе е богато на омега 3 и 6 маст-
ни киселини, които намаляват възпалителните 
реакции в тялото и кожата, затова е чудоде-
ен лек при акне. Маската може да се прилага, 
когато кожата е суха, с нарушена еластичност 
или е повехнала. Има подхранващо и проти-
вовъзпалително действие.

ÊÐÅÌÑÓÏÀ 
ÎÒ ÊÈÑÅËÅÖ

Продукти: 250 г ки-
селец, 100 г спанак, 60 г 
масло, 3 картофа, 1 гла-
ва червен лук, 3 скилид-
ки чесън, 1 л пилешки 
бульон, сол, черен пи-
пер, 250 мл прясно мля-
ко

Лукът и чесънът се 
нарязват и се задуша-
ват на слаб огън в раз-
топеното масло. Доли-
ва се приготвеният от 
две кубчета пилешки бу-
льон. Добавят се наря-
заните картофи и след 
като се сварят, се пус-
кат измитият и наря зан 
киселец и спанакът. Ка-
то омекнат, се пасират и 
се подправят със сол и 
черен пипер. Накрая су-
пата се застройва с чаша 
прясно мляко или при 
сервирането се доба-
вя една супена лъжица 
сметана във всяка пор-
ция.

ÎÕËÞÂÈ ÑÚÑ ÇÅËÅÍÈÈ
Продукти: 25-30 ох-

люва, 1 връзка лапад 
(коприва, лобода), 3-4 

и нарязан лапад, наря-
заните на парченца ох-
люви. Ястието се посо-
лява и се задушава ня-
колко минути. Накрая 
се поръсва със ситно 
нарязан джоджен.

ІІ вариант: Прибавят 
се 1/2 ч. ч. фини овесе-
ни ядки и толкова горещ 
бульон или вода. Ври на 
тих огън 5 минути.

ІІІ вариант: Прибавят 
се 1/2 ч. ч. ориз и 1,5 ч. 
ч. топла вода. Ври на тих 
огън, докато оризът по-
еме течността.

ÏÈËÅØÊÈ ÁÓÒ×ÅÒÀ
Ñ ËÀÏÀÄ È ÎÐÈÇ
Продукти: 1 кг пи-

лешки бутчета, 1 глава 
лук, 200 г ориз, 200 г ла-
пад, черен пипер, сол, 
600 мл вода

Бутчетата се запърж-
ват в малко мазнина. 
Добавя се ситно наря-
заният лук, а след ня-
колко минути и оризът. 
Щом оризът стане про-
зрачен, се добавя и по-
чистеният и нарязан ла-
пад. 

Ястието се подправя 
със сол и черен пипер, 
след което се налива 
топлата вода и  се запи-
ча до готовност. Поднася 
се със заквасена сметана 
или гъсто кисело мляко.
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БНТ свяТ

27.IV. - 3.V.2018 г.

БНТ 2

 

ПЕТък, 27 аПрил 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка
11:30 Рецепта за здраве
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия
13:30 Обзор “Лига Европа”
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сид - дете на науката 2
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 

Европа”
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици
22:55 Евровизия
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Любомир 

Денев, Весела Морова и 
Маги Алексиева-Мей

0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри

съБоТа, 28 аПрил 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката
11:25 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 

13:00 Иде нашенската музика
14:00 95г. от рождението на 

Петър Слабаков
15:15 Аладин
16:45 Частните музеи в Чехия
17:00 Вяра и общество 
18:00 Пътят към ФИФА
18:30 Извън играта
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Първичен страх
22:55 Евровизия
23:00 По света и у нас
23:15 Студио Х: Лабиринт
1:30 Капри
2:25 Аладин

НЕДЕлЯ, 29 аПрил  
6:50 Неделно евангелие
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:30 Денят започва
10:30 Отблизо с Мира Добрева
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
13:00 България от край до 

край 6
13:30 Непозната земя
14:00 Преброяване на дивите 

зайци /85г. от рождение-
то на Ицхак Финци/

15:10 По-голям от живота
16:45 Частните музеи в Чехия: 

Музей на пивоварната
17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА 
19:00 Обещанието 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 В кадър
21:15 Диванът на Сталин
22:50 Евровизия

22:55 По света и у нас
23:10 Пункция
0:50 Капри

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 История.bg
22:00 Геният
22:55 Евровизия 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Телепазарен прозорец 
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Геният
2:45 Въпрос на чест
3:35 Здравето отблизо
4:50 Още от деня
5:30 Търси се съпруг за мама

ВТорНик, 1 Май 
6:55 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:30 България от край до 

край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 “Златна муза 2017”
15:30 Служител на месеца
17:15 Частните музеи в Чехия: 

Музей на пивоварството 
в Шумава

17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 Международен цирков 
фестивал в Монте Карло

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествен митинг-заря 

по случай 142 години от 
Априлската епопея 

21:15 Апостолите
23:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:30 Легендата “Щурците”
0:50 Денят започва с Култура
2:05 Служител на месеца
4:05 Частните музеи в Чехия: 

Музей на пивоварството 
в Шумава

4:15 България от край до 
край 6

4:45 Здравето отблизо
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 2 Май 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Баш майсторът - начал-

ник
22:00 Геният
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2
0:25 Телепазарен прозорец 
0:40 Денят започва с Култура
1:55 Геният
2:55 Въпрос на чест 2
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня

ЧЕТВърТък, 3 Май 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия 
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-големите музеи в 

света: Музеят “Жакмар-
Андре”

21:30 Студио Футбол
22:05 Среща-реванш от турни-

ра на Лига Европа
0:15 Телепазарен прозорец 
0:30 Денят започва с Култура
1:45 Капри
3:45 Туристически маршрути
4:15 Здравето отблизо

ПЕТък, 27 аПрил 
06:00 Добруджанските хора на 

Димитър Нанков
06:30 Непозната земя /избра-

но/
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:15 Българска трилогия
10:15 Местно време: Без бари-

ери
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли, че...
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:10 Часът на Ной                                   
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Силвия Кацарова и прия-

тели
22:50 Прободни рани
00:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
00:30 Местно време
01:00 История.bg
02:05 Време за губене
02:35 Българска трилогия
03:35 Непозната земя /избра-

но/
04:05 Часът на зрителите /

избрано/
04:35 Знаете ли, че...
04:40 Часът на Ной                                   
05:30 Туристически маршрути

съБоТа, 28 аПрил 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Пътешествия
07:00 Бакстър
07:50 Сид - дете на науката 2
08:20 Сагуа - сиамската котка
08:35 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ /избра-

но/
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

край 5
11:30 Време за губене 
12:00 Ай да идем /избрано/
12:30 Европа без граници: “Съ-

нуваме България”
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Прободни рани
15:35 Иде нашенската музика
16:35 Пътувай с БНТ 2
17:05 Посолството
18:15 Реки без мостове
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Трима мускетари
22:10 Ново 10 + 2
23:10 Добър ден с БНТ 2
00:10 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
00:15 Посолството
01:25 Абсурдите с БНТ 2
01:55 Пътувай с БНТ 2
02:25 Ленти и документи: „Бъл-

гарски държавен“
03:10 Еленово царство
04:40 Рецепта за култура 
05:40 Ай да идем

НЕДЕлЯ, 29 аПрил 
06:10 Вкусни изкушения
06:35 Европа без граници: “Съ-

нуваме България”

07:05 Сафарито на Скаут
07:30 Сид - дете на науката 2
08:20 Сагуа - сиамската котка
08:35 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Трима мускетари
15:25 Време за обичане
16:55 Япония днес
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Червената кралица
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Евге-

ний Онегин”
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Отвъд правосъдието
22:15 Тържествен концерт 

по повод Националния 
празник 3-ти март за 
140-годишнината от Ру-
ско-турската освободи-
телна война и възстано-
вяването на Българската 
държавност

23:55 Добър ден с БНТ 2
00:55 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
01:00 Червената кралица
01:50 Пътувай с БНТ 2
02:20 Отвъд правосъдието
03:50 Афиш
04:05 Библиотеката
05:00 Ай да идем 
05:30 Децата.com

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
06:00 По северняшки /на-

родната певица Руска 
Недялкова/

06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци 
11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:30 Пътеводител БГ
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 Българска трилогия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Чичовци
23:25 Ленти и документи: „Без-

работни“
00:10 Евровизия 
00:15 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Хайка за вълци
02:00 Пред олтара на операта /

избрано/
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя /избра-

но/
04:00 Часът на зрителите /

избрано/
04:30 Иде нашенската музика
05:30 Днес и утре

ВТорНик, 1 Май 
06:00 Свобода или смърт юн-

ашка
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Пътеводител БГ 
11:15 България от край до 

край 5
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Английският съсед
13:25 Опознай България
13:50 Евроновини: В бъдещето
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Едно голямо семейство 2 
16:15 Днес и утре
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 Япония днес
19:20 Баба Тонка
20:00 По света и у нас
20:30 Часът на зрителите
21:00 Мартенски музикални 

дни - Русе
22:00 Град на мечти
23:20 Ленти и документи
23:50 Евровизия 
00:00 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Английският съсед
02:00 България от край до 

край 5
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите 
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

срЯДа, 2 Май 
06:00 Трио Околски
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България
11:15 България от край до 

край 5
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 Европа днес
19:10 Васил Стоев - Вибрация-

та на една нация
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Абсурдите с БНТ 2
21:25 Човекоядката 
23:15 Ленти и документи
23:55 Изкуството на 21 век
00:25 Местно време
00:55 Америка днес
01:55 България от край до 

край 5
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Непозната земя
03:55 Часът на зрителите 
04:25 Афиш
04:40 Васил Стоев - Вибрация-

та на една нация
05:30 Изкуството на 21 век

ЧЕТВърТък, 3 Май 
06:00 Хармонии 
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Пътуване в миналото
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Български уроци – аз уча 

български
11:15 Знаете ли ...
11:35 5 минути София
11:40 Културни адреси: София, 

Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци 
13:55 Европа днес
14:05 Денят започва с Култура
15:20 Под вълните на Черно 

море
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 Япония днес
19:05 Пътят към Тива
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Таблоид
00:30 Изкуството на 21 век
01:00 Местно време
01:30 Таблоид
03:30 Добро утро с БНТ 2
04:30 Непозната земя /избра-

но/
05:00 Часът на зрителите /

избрано/
05:30 Изкуството на 21 век

ПЕТък, 27 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Момичето от лодката
13:45 Българска трилогия
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Часът на зрителите  
17:00 Време за губене 
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /жени/: Берое 

- Монтана
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия 
23:35 Открито с Валя Ахчиева
00:05 Непозната земя
00:35 Още от деня
01:15 Пътувай с БНТ 2
01:45 Местно време
02:15 Панорама с Бойко Васи-

лев
03:15 Даровете на Стряма

03:40 Цвят в мрака
04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

съБоТа, 28 аПрил 
06:00 Време за губене 
06:30 Зелената линейка 
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем /избрано/
08:30 Български уроци – аз уча 

български 
09:00 Съвременници: “ Двама-

та Габровски”
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 „Шибил“     
14:30 Време за губене 
15:00 Библиотеката
16:00 Денят започва
18:00 Баскетбол /жени/: Берое 

- Монтана
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Киното срещу властта
21:45 Опашката на дявола
23:10 Нощни птици
00:05 По света и у нас
00:20 Евровизия 
00:30 Рецепта за култура 
01:30 Часът на зрителите
02:00 България от край до 

край 2 
02:30 Библиотеката
03:30 Киното срещу властта
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 Открито с Валя Ахчиева
05:30 Непозната земя

НЕДЕлЯ, 29 аПрил 
06:00 Животни сред бухналата 

зеленина
06:30 Оливър Туист
07:35 Опознай България /из-

брано/
08:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

08:30 Децата.com
09:00 България от край до 

край 2 
09:30 София в един снимачен 

век: Софийските дворо-
ве 

09:50 Живо наследство
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 БГ кинокласика: „Неве-

роятна история “
14:15 Афиш
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ново 10 + 2
21:45 Лов на дребни хищници
23:20 5 минути София
23:30 По света и у нас
23:45 Евровизия 
23:50 Спортна треска
00:50 Извън играта
01:20 Отблизо с Мира Добрева

02:20 Иде нашенската музика
03:20 Афиш
03:35 Нощни птици
04:35 Малки истории
05:35 Опознай България /из-

брано/
ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил 

06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 У дома
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Евровизия 
18:30 Баскетбол /мъже/
20:30 Любовта начин на упо-

треба: “Изневяра”
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 София в един снимачен 

век: Нощна София
22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия 
23:35 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:35 Още от деня
01:15 България от край до 

край 2 
01:45 Местно време
02:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 

03:15 Източни Родопи - нео-
бикновената планина

03:45 Български уроци - на-
родни танци, песни и 
обичаи

04:15 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:50 Денят започва с Култура

ВТорНик, 1 Май 
06:05 Афиш
06:20 Музикална разходка в 

парка
06:55 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:30 Съвременници: “Хляб от 

бронз”
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Моята сестра Тина
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Вилна зона
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /жени/: Мон-

тана - Берое
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествен митинг-заря 

по случай 142 години от 
Априлската епопея 

21:15 Шивачки
22:40 For Ella - концерт на Пати 

Остин
23:40 Евровизия 
23:45 Пътувай с БНТ 2
00:15 Ай да идем /избрано/
00:45 Съвременници: “ Двама-

та Габровски”
01:45 Местно време

02:15 Малки истории
03:15 Извън играта
03:45 София в един снимачен 

век: Нощна София
04:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории

срЯДа, 2 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Своенравната Лара
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Рапсодия в бяло   /Мая 

Новоселска на 55 г./
22:15 Европейски маршрути
22:30 Непозната земя
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:30 Още от деня
01:10 Време за губене 
01:40 Местно време
02:10 Нощни птици
03:35 Ай да идем
04:05 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Европейски маршрути

ЧЕТВърТък, 3 Май 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Песен от облаците
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:40 Моята сестра Тина
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Горе на черешата 
22:15 Концерт на Красимира 

Стоянова
23:45 Време за губене 
00:15 България от край до 

край 2 
00:45 Още от деня
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 Местно време
02:30 Библиотеката
03:30 Бразди 
04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 27 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п./ 

–  вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”, с. 1, еп. 111
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.1, еп. 64
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” – сериал, с.11, еп. 
8

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници” – сериал, с.1, 
еп. 75

19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” – сери-
ал, с. 2, еп. 9

21:00 Премиера: „Столичани 
в повече“ – сериал, с.12, 
еп.9

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” – сериал, с.6, еп. 
18

01:00 „Шест сестри” /п./ – сери-
ал 

02:00 bTV Новините

съБоТа, 28 аПрил
06:00 „Робо и Страшко” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.4, еп. 10,12 
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините  
12:30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
13:00 „Момичета и момчета” 

–  тийнейджърски, ро-
мантичен 

15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

– документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите  – поре-

дица за журналистиче-
ски филми 

20:00 „Джон Уик” - екшън
22:10 „С мръсна газ”  – трилър, 

екшън (САЩ, 2011), ре-
жисьор - Патрик Лусиер, 
актьори - Том Аткинс, Тод 
Фармър, Амбър Хърд, 
Никълъс Кейдж, Джак 
Макгий, Уилям Фичнер, 
Дейвид Морз,Били Бърк, 
Прюит Тейлър Винс, 
Криста Кембъл и др.

00:30 „Дневниците на вампи-
ра“, с.6, еп.22

01:30 „Момичета и момчета” – 
тийнейджърски, роман-
тичен (Великобритания, 
2006), режисьор - Ник 
Хъран

03:10 „Cool…T”  /п./
04:00 „Времето лети”, с.3, еп.27
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:00 „Робо и Страшко” 
07:00 „Като на кино“ – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…”  – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мястото БГ” – докумен-

тално предаване 
13:00 „Съзряване” –  драма
15:00 „По-сърдити старчета
17:00 „120 минути” – публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ 
21:30 „Папараци“ 
22:30 „Хитман” 
00:30 „Последен изход 5 

“ – ” – ужаси (САЩ, 2011), 
режисьор - Стивън 
Куейл, актьори - Никъ-
лъс Д’Агосто, Ема Бел, 
Майлс Фишер, Елън Роу, 
Жаклин МакИнес Уд, Пи 
Джей Бърн, Арлен Ес-
карпета, Дейвид Кохнър, 
Кортни Ванс, Тони Тод, 
Брент Стейт и др.

02:00 „Съзряване” –  драма 
(Великобритания, САЩ, 
2009 ), режисьор - Лоне 
Шерфиг, актьори - Ке-
ри Мълиган, Оливия 
Уилямс,Алфред Молина, 
Доминик Купър, Роза-
мунд Пайк, Питър Сарс-
гаард и др.

03:40 „Търси се…” /п./ – токшоу

04:40 „Времето лети”, с.3, еп.28
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване
ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил

06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”, с. 1, еп. 112
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.1, еп. 65
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината”, с.11, еп. 9
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници”, с.1, еп. 76
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем ”, с. 2, 
еп. 10 

21:00 MasterChef България – 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу 

23:30 bTV Новините – късна 
емисия 

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”, с.6, еп. 19

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
04:30 „Времето лети”, с.3, еп. 29
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

ВТорНик, 1 Май
06:00 „Легендата за Кора” 
07:00 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „25 години радио Весе-

лина”- концерт
14:00 „Сервитьорка” – драма 

(САЩ, 2007), режисьор 
- Адриен Шели, актьори 
- Кери Ръсел, Нейтън 
Филион, Шерил Хайнс, 
Джереми Систо, Анди 
Грифит, Адриен Шели и 
др.

16:00 „Вероника Марс” – дра-
ма, комедия, кримина-
лен (САЩ, Великобрита-
ния, Франция, Германия, 
2014), режисьор - Роб 
Томас, актьори - Кристен 
Бел, Джейсън Доринг, 
Енрико Колантони, 
Мартин Стар, Габи Хо-
фман, Тина Маджорино, 
Кристън Ритър, Джеймс 
Франко и др.

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници”, с.1, еп. 77

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия 

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем”, с. 2,  
еп. 11

21:00 MasterChef България – 
кулинарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу 

23:30 bTV Новините – късна 
емисия 

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”, с.6, еп. 20

01:00 „Папараци” /п./ 
02:00 bTV Новините

02:30 „Преди обед” /п./ 
04:30 „Времето лети”, еп. 30
05:30 „Легендата за Кора” 

срЯДа, 2 Май
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”, с. 1, еп. 113
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.1, еп. 66
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината”, с.11, еп. 10
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници”, с.1, еп. 78

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия 20:00 Пре-
миера: „Великолепният 
век: Кьосем”, с. 2, еп. 12

21:00 „Смени жената“ – семей-
но риалити

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу 

23:30 bTV Новините – късна 
емисия 

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”, с.6, еп. 21

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
04:30 „Времето лети”, с.3, еп. 31
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

ЧЕТВърТък, 3 Май
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”, с. 1, еп. 114
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.1, еп. 67
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината”, с.11, еп. 11
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници”, с.1, еп. 79
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия 20:00 Пре-
миера: „Великолепният 
век: Кьосем”, с. 2, еп. 13

21:00 „Бригада Нов дом“ – со-
циален проект с водещ 
Мария Силвестър

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли”, с.6, еп. 22

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу 
04:30 „Времето лети”, с.3, еп. 32
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване

ПЕТък, 27 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.8
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.12
08:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.16

09:30 „Тайният живот на втори-
те съпруги” – драма

11:45 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.9

12:45 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.4, еп.1

13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.17

14:45 „Съпруга под прикритие” 
– криминален, драма 

16:30 „Перлата на Нил” – ек-
шън, комедия, приклю-
ченски, романтичен 

18:45 „Блокада” - екшън
21:00 „Възходът на планетата 

на маймуните” - екшън
23:00 „Зеленият фенер” - ек-

шън, фантастика ( САЩ, 
2011), режисьор - Мартин 
Кембъл, актьори - Райън 
Рейнолдс, Блейк Лайвли, 
Питър Сарсгаард, Марк 
Стронг, Тим Робинс, Те-
муера Морисън, Андже-
ла Басет и др.

01:15 „Живот назаeм“ - три-
лър, фантастика (САЩ, 
Канада, 2010), режисьор 
- Мигел Сапочник, актьо-
ри – Джъд Лоу, Форест 
Уитъкър, Алис Брага, 
Лив Шрайбър, Карис ван 
Хоутен, Джо Пинг, Лиза 
Лапира и др. 

03:30 „Планетата на маймуни-
те” - екшън, фантастика, 
приключенски (САЩ, 
2001), режисьор - Тим 
Бъртън, актьори - Марк 
Уолбърг, Тим Рот

съБоТа, 28 аПрил
06:00 „Тайният живот на втори-

те съпруги” – драма
08:15 „Смъртоносна женитба“ 

– драма
10:00 „Планетата на маймуни-

те” - екшън, фантастика
12:30 „Като на кино” – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Ледена епоха 4: Конти-
нентален дрейф” - ани-
мация, приключенски

15:30 „Смотаняци 2” – коме-
дия, (САЩ, 1993 г.), режи-
сьор - Джим Ейбрахамс

17:15 „Бандата на Йонсон: Го-
лемият обир” - екшън

19:00 „Възходът на планетата 
на маймуните” - екшън, 
фантастика, приклю-
ченски (САЩ, 2011), 
режисьор - Рупърт Уайът, 
актьори - Брайън Кокс, 
Джеймс Франко, Фрейда 
Пинто, Дон Чийдъл, 
Джон Литгоу и др.

21:00 „Зората на планетата 
на маймуните” - драма, 
екшън, фантастика (САЩ, 
2014), режисьор - Мат 
Рийвс, актьори - Анди 
Съркис, Джейсън Кларк, 
Гари Олдман, Кери Ръ-
сел, Кирк Асеведо, Тоби 
Кебел, Коди Смит-Макфи, 
Джуди Гриър, Тери Нота-
ри и др.

23:45 Cinema X: „Кораб на 
страха“ – ужаси (Китай, 
2016), режисьор – Цао 
Ванг, актьори – Руби Лин, 
Петер Хо, Ванг Ли, Скар 
Ким и др.

01:45 „Като на кино” – преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

02:45 „Плажът” – драма, прик-
люченски, романтичен 
(САЩ, 1999), режисьор 
- Дани Бойл

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:00 „Вътрешна сигурност” – 

с.4, еп.1
07:30 „Снежната кралица 3: 

Огън и лед“ - анимация
09:15 „Коко Шанел и Игор 

Стравински” - драма
11:45 „Сладурани” - трилър
13:30 Премиера: „Разходка по 

Мисисипи” – драма
16:00 „Зеленият фенер” - ек-

шън, фантастика 
18:15 „Зората на планетата 

на маймуните” - драма, 
екшън, фантастика (САЩ, 
2014), режисьор - Мат 
Рийвс, актьори - Анди 
Съркис, Джейсън Кларк, 
Гари Олдман, Кери Ръ-
сел, Кирк Асеведо, Тоби 
Кебел, Коди Смит-Макфи, 
Джуди Гриър, Тери Нота-
ри и др.

21:00 „Анри Наварски” – био-
графичен, драма, военен 
(Германия, Франция, 
2010), режисьор - Джо 
Байер, актьори - Жюлиен 
Бойсел, Йоаким Курл, 
Андреас Шмид, Армел 
Дойч и др.

00:15 „Като роден брат” - ко-
медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа, 
Маурицио Мичели, Сузи 
Лауде, Стела Егито, Бебо 
Сторти и др.

02:15 „Съпруга под прикритие” 
– криминален, драма 
(САЩ,2007), режисьор 
– Джордж Менделук, 
актьори – Шауни Смит, 
Джинифър Копинг, Лори 
Триоло, Линда Ко, Крис 
Шелдс, Бренда Кембъл

04:00 „Смъртоносна женитба“ 
– драма, трилър (2016), 
режисьор - Пенелопи 
Буйтенуис

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
06:00 „Революция Z”  еп. 9
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.4, еп.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.6, еп.17
09:15 „Зеленият фенер” - ек-

шън, фантастика
11:45 „Революция Z”  еп.10
12:45 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.2
13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.6, еп.18
14:45 „Възходът на планетата 

на маймуните” - екшън
16:45 „Като роден брат” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа

19:00 „Тайният живот на вто-
рите съпруги” – драма, 
романтика (САЩ, 2008), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Ан-
дреа Рот, Брайън Макна-
мара

21:00 Премиера: „Аутобан” 
– трилър, екшън (Вели-
кобритания, Германия, 
2016), режисьор – Еран 
Крийви, актьори - Никъ-
лъс Холт, Бен Кингсли, 
Антъни Хопкинс, Фели-
сити Джоунс и др.

23:00 „Шанхай” - драма, ро-
мантичен, трилър (САЩ, 
Китай, 2010), режисьор 
- Микаел Хафстрьом, 
актьори - Джон Кюсак, 
Ли Гонг, Кен Уатанабе, 
Джефри Дийн Морган, 
Франка Потенте, Дейвид 
Морс, Юн-Фат Чоу и др.

01:15 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.7

02:15 „Революция Z”  еп.10
03:15 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.2
04:15 Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.6, еп.18

ВТорНик, 1 Май
06:00 „Революция Z”  еп.10
07:00 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.6, еп.18
09:30 „Като роден брат” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа

11:45 „Революция Z”  еп.11
12:45 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.3
13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.1
14:45 „Зад решетките” – драма, 

екшън (САЩ, 1989)
 16:30 „Крилати същества“ – 

драма (САЩ, 2008)
18:45 „Зеленият фенер” - ек-

шън, фантастика ( САЩ, 
2011), режисьор - Мартин 
Кембъл, актьори - Райън 
Рейнолдс, Блейк Лайвли, 
Питър Сарсгаард, Марк 
Стронг, Тим Робинс, Те-
муера Морисън, Андже-
ла Басет и др.

21:00 „Мъже на честта“ – 
драма (САЩ, 2000), 
режисьор - Джордж 
Тилман Младши, актьори 
- Арнолд Шварценегер, 
Джейми Лий Къртис, Том 
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа 
Карере и др.

23:30 „Под прикритие“- драма, 
криминален (САЩ, 2007), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Шо-
ни Смит, Майкъл Уудс, 
Гордън Майкъл Улвът, 
Лори Триоло и др. 

01:30 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.8

02:30 „Революция Z”  еп.11
03:30 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.3
04:30 Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.1

срЯДа, 2 Май
06:00 „Революция Z”  еп.11
07:00 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.3
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.1
09:15 „Бандата на Йонсон: Го-

лемият обир” - екшън
11:15 „Революция Z”  еп.12
12:15 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.4
13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.2
14:15 „Имате поща” – комедия
16:45 Премиера: „Аутобан” – 

трилър, екшън
19:00 „Като роден брат” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа, 
Маурицио Мичели, Сузи 
Лауде, Стела Егито, Бебо 
Сторти и др.

21:00 „Чарли Сейнт Клауд” 
– драма, (САЩ, 2010), 
режисьор - Бър Стиърс, 
актьори - Зак Ефрон, 
Аманда Крю, Ким Бей-
сингър, Дейв Франко, 
Донал Лодж, Чарли Тан, 
Джулия Максуел, Пол 
Дъчхарт и др.

23:00 „Имате поща” – комедия, 
романтичен (САЩ, 1998), 
режисьор - Нора Ефрон, 
актьори - Том Ханкс, 
Мег Райън, Грег Киниър, 
Джийн Стейпълтън, 
Стив Зан, Дейвид Шапел, 
Дабни Коулман, Джон 
Рандолф, Паркър Поузи 
и др.

01:30 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.9

02:30 „Революция Z”  еп.12
03:30 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.4
04:30 Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.2

ЧЕТВърТък, 3 Май
06:00 „Революция Z”  еп.12
07:00 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.4
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.2
09:15 „Чарли Сейнт Клауд” – 

драма
11:30 „Революция Z”  с.3, еп.1
12:30 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.5
13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  с.7, еп.3
14:30 „Под прикритие“- драма, 

криминален (САЩ, 2007), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Шо-
ни Смит, Майкъл Уудс, 
Гордън Майкъл Улвът, 
Лори Триоло и др. 

16:30 „Съпруга под прикритие”
18:30 „Мъже на честта“ – 

драма (САЩ, 2000), 
режисьор - Джордж 
Тилман Младши, актьори 
- Арнолд Шварценегер, 
Джейми Лий Къртис, Том 
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа 
Карере и др.

21:00 „Хвани ме, ако можеш” 
– драма, криминален 
(САЩ, 2002), режисьор 
– Стивън Спилбърг, 
актьори - Леонардо Ди 
Каприо, Натали Бай, Том 
Ханкс, Дженифър Гарнър, 
Джеймс Бролин, Мартин 
Шийн, Кристофър Уокън, 
Ейми Адамс, Натали Бeй, 
Елизабет Банкс и др.

00:00 „Г-н Майката на отбора” 
– комедия, семеен, (САЩ, 
2009 г.) режисьор - Уилям 
Деър, актьори - Джордж 
Лопес, Даниела Боба-
дийа, Джейн Линч

01:45 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.10

02:45 „Революция Z”  с.3, еп.1
03:45 „Вътрешна сигурност”  

с.4, еп.5

ПЕТък, 27 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.2
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
10:00 „Тройка дебили” - коме-

дия (САЩ, 2012), режи-
сьори - Боби Фарели, 
Питър Фарели, , актьори 
- София Вергара, Шон 
Хейс, Джейн Линч, Лари 
Дейвид, Грек Биерко, 
Крис Диамантолопулус, 
Дженифър Хъдзън, Уил 
Сасо, Стивън Колинс и 
др.

12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи“
14:00 „Теория за големия 

взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”  

с.12
18:00 „Щурите съседи”
19:30 „Моето семейство”  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”  с.4
21:00 „Приятели”  с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Тройка дебили” - коме-

дия (САЩ, 2012), режи-
сьори - Боби Фарели, 
Питър Фарели, , актьори 
- София Вергара, Шон 
Хейс, Джейн Линч, Лари 
Дейвид, Грек Биерко, 
Крис Диамантолопулус, 
Дженифър Хъдзън, Уил 
Сасо, Стивън Колинс и 
др.

02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Онези от партера“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“ 

съБоТа, 28 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“  с.4
08:00 „Майк и Моли“  с.5
09:00 „Клуб Веселие”  с.5
10:00 „Свекървище” – коме-

дия, романтичен (САЩ, 
2005), режисьор - Робърт 
Лукетич, актьори - 
Джейн Фонда, Дженифър 
Лопес, Майкъл Вартан, 
Уанда Сайкс, Адам Скот, 
Моне Мазур и др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./  
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Бракувани” – комедия, 

романтичен, (САЩ, 2003 
г.), режисьор - Робърт 
Саймъндс, в актьо-
ри - Британи Мърфи, 
Крисчън Кейн, Дейвид 
Москоу, Моне Мазур, 
Кристоф Бек, Сам Хар-
пър, Монет Мейзър, 
Аштън Къчър, Робърт 
Симъндс, Шон Леви и др.

22:30 „Фитнес Тони”
23:30 „Закотвени”
01:00 „Двама мъже и полови-

на”
02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Майк и Моли“
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Фитнес Тони“

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“  с.4
08:00 „Клуб Веселие”  с.5
10:00 „Бракувани” – комедия, 

романтичен, (САЩ, 2003 
г.), режисьор - Робърт 
Саймъндс, в актьо-
ри - Британи Мърфи, 
Крисчън Кейн, Дейвид 
Москоу, Моне Мазур, 
Кристоф Бек, Сам Хар-
пър, Монет Мейзър, 
Аштън Къчър, Робърт 
Симъндс, Шон Леви и др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./  
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Свекървище” – коме-

дия, романтичен (САЩ, 
2005), режисьор - Робърт 
Лукетич, актьори - 
Джейн Фонда, Дженифър 
Лопес, Майкъл Вартан, 
Уанда Сайкс, Адам Скот, 
Моне Мазур и др.

22:30 „Фитнес Тони”
23:30 „Закотвени”
01:00 „Двама мъже и полови-

на”
02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Майк и Моли“
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Фитнес Тони“

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил 
06:00 „Кое е това момиче” – се-

риал, с.4
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Без пукната пара” – се-

риал, с.4
09:00 „Столичани в повече” – 

сериал, с.12
10:00 „Селяндури в Бевърли 

Хилс” – комедия (САЩ, 
1993), режисьор - Пене-
лопе Спехрис, актьори 
- Ерика Елениак, Джим 
Варни, Роб Шнайдер, Лиа 
Томпсън и др.

12:00 „Модерно семейство“ – 
сериал

12:30 „Любимци“ – сериал
13:00 „По средата“ – сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” – сери-

ал
19:30 „Моето семейство” – се-

риал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал, с.4
21:00 „Приятели” – сериал, с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, с.5
23:00 „Модерно семейство” – 

сериал, с.6
00:00 „Селяндури в Бевърли 

Хилс” – комедия (САЩ, 
1993), режисьор - Пене-
лопе Спехрис, актьори 
- Ерика Елениак, Джим 
Варни, Роб Шнайдер, Лиа 
Томпсън и др.

02:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ – се-
риал

04:00 „Модерно семейство” – 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал

ВТорНик, 1 Май
06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Без пукната пара” с.4
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Гарфийлд” - комедия, 

семеен (САЩ, 2004), 
режисьор - Петър Хеуит, 
актьори - Брекин Мейър, 
Дженифър Лав Хюит, 
Стивън Тоболовски, Бил 
Мъри и др.

12:00 „Брулкин 99“ – сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи” – сери-

ал
19:30 „Моето семейство” с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” с.4
21:00 „Приятели” с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” с.5
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 „Гарфийлд” - комедия, 

семеен (САЩ, 2004), 
режисьор - Петър Хеуит, 
актьори - Брекин Мейър, 
Дженифър Лав Хюит, 
Стивън Тоболовски, Бил 
Мъри и др.

02:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ – се-
риал

04:00 „Модерно семейство” – 
сериал

05:00 „Кое е това момиче“ 

срЯДа, 2 Май
06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Без пукната пара” с.4
09:00 „Шоуто на Слави” 
10:00 „Светлина от миналото“ 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, 1999), режи-
сьор - Хю Уилсън, актьо-
ри - Брендън Фрейзър, 
Алисия Силвърстоун, 
Дейв Фоули, Кристофър 
Уокън, Сиси Спейсек, 
Дъглас Смит и др.

12:00 „Брулкин 99“ – сериал
12:30 „Щурите съседи“ 
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” 
19:30 „Моето семейство” с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” с.4
21:00 „Приятели” с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 „Светлина от миналото“ 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, 1999), режи-
сьор - Хю Уилсън, актьо-
ри - Брендън Фрейзър, 
Алисия Силвърстоун, 
Дейв Фоули, Кристофър 
Уокън, Сиси Спейсек, 
Дъглас Смит и др.

02:00 „Кое е това момиче“ – се-
риал

03:00 „Без пукната пара“ 
04:00 „Модерно семейство” – 

сериал
05:00 „Кое е това момиче“ – се-

риал

ЧЕТВърТък, 3 Май
06:00 „Кое е това момиче” с.4
07:00 „Моето семейство“ – се-

риал
08:00 „Без пукната пара” с.4
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Мир, любов и още не-

що” - комедия, романти-
ка, (САЩ 2012), режисьор 
- Дейвид Уейн, актьори 
- Дженифър Анистън, 
Джон Д’Лео, Катрин Хан

12:00 „Брулкин 99“ – сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сери-

ал
14:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу 
18:00 „Щурите съседи” 
19:30 „Моето семейство” с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” с.4
21:00 „Приятели” с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 „Мир, любов и още не-

що” - комедия, романти-
ка, (САЩ 2012), режисьор 
- Дейвид Уейн, актьори 
- Дженифър Анистън, 
Джон Д’Лео, Катрин Хан, 
Малин Акерман, Пол 
Ръд, Рей Лиота, Лорън 
Амброус, Алън Алда, 
Джъстин Теру и др.

02:00 „Кое е това момиче“ 
03:00 „Без пукната пара“ – се-

риал
04:00 „Модерно семейство” – 

сериал
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Áèáëèîòåêà ïàçè ”åâàíãåëèîí” íà 3 âåêà

Ìладоæенöи избират Äвореöа 

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Ïëàòôîðìè çà ùúðêåëè

„кНиГи За СМет“

инициативата, поощряваща четенето "кни-
ги за смет", през тази година се проведе едно-
временно в 5 града в страната. Екологичната 
кампания посети Бургас, софия, Пловдив, Ве-
лико Търново и стара Загора. 

Една от най-любимите и мащабни българ-
ски инициативи, организирана от фондация 
Credo Bonum и издателство Smart Books, обеди-
ни гражданите на петте града в надпревара кой 
ще събере и рециклира най-много пластмаса. 

регламентът за участие бе без промени. Все-
ки желаещ можеше да донесе един или повече 
килограма пластмасови отпадъци, почистени 
и годни за рециклиране.

За всеки килограм участниците получиха та-
лон за една хартиена или две електронни кни-
ги от онлайн книжарницата. 

Тази година за първи път партньор на ини-
циатива бе Европейската комисия (Ек), а ней-
ното представителство в България бе под-
готвило специални издания за децата, които 
участваха в инициативата, както и за техни-
те родители. 

Партньори на кампанията бяха Българо-
американската кредитна банка, Европейска-
та комисия в България, Екопак и общините Бур-
гас, Велико Търново и Пловдив, Mall Galleria - 
стара Загора и Mall - Велико Търново, с медий-
ното партньорство на телевизионното преда-
ване на БНТ "Зелена светлина".

Близо 200 щърке-
лови двойки ще свият 
тази година гнезда на 
платформи на стълбо-
ве от електроразпре-
делителната мрежа в 
Пловдивско.

Платформите са оси-
гурени през 2017 г. от 
"Електроразпределе-
ние юг". С тях общият 
брой на платформите, 
осигурени от компа-
нията за предпазване 
живота на щъркелите, 
oт 2009 г. насам вече е 
2327. Като висока точка 
стълбовете са предпо-
читано място от щър-

о т р а -
з я в а т 
фатал-
но на 
птици-
те, а от 
друга, 
п р и -
ч и н я -
в а т 
щети и 

прекъсвания по мрежа-
та, коментират от ком-
панията. 

Чрез платформите 
гнездата се повдигат на 
разстояние около ме-
тър от проводниците и 
по този начин не само 

се предпазва животът 
на птиците, но и се на-
малява потенциалната 
опасност от подпалва-
не на гнездата, тъй като 
металните платформи 
не позволяват на гнез-
дата да пропадат меж-
ду проводниците на 
електрическата мрежа. 

От 2009 г. до края на 
миналата година дру-
жеството е монтирало 
общо 19 674 защитни 
изолации, като са обез-
опасени 5180 електри-
чески стълба. С монти-
рането на изолатори-
те се намалява рискът 
от късо съединение 
за птиците, кацащи на 
електропроводите. 

кели за разполагане 
на техните гнезда, като 
често те са в непосред-
ствена близост до про-
водниците. В много слу-
чаи това е предпоставка 
за аварии и инциденти, 
които, от една страна, се 

Младоженци избират Двореца 
в Балчик да се врекат във ве-
чна вярност на датата със 
струпване на осмици - 
18.8.2018 г. Това съоб-
щават от държавния 
културен институт за 
деня, който през то-
зи сезон ще привли-
ча най-много двойки. 

Три бъдещи се-
мейства вече са заяви-
ли желанието си да ка-
жат заветното "да" в Хра-
ма на водата в архитектурно-
парковия комплекс на 18 август с 
вярата, че симетричното струпване на 
осмици ще им донесе щастие.

Петдесет влюбени двойки вече са потвърдили, 

че ще чуят Сватбения марш в Двореца при 
общо 67 сватби в парка за минала-

та година, посочват от културния 
център нарастващия интерес 

към специалните събития. 
Младоженци от Герма-

ния и Франция са напра-
вили първите резервации 
и за 2019 година. 

Най-често българи 
убеждават партньори-

те си чужденци да изберат 
за декор на специалния ден 

бившата кралска резиденция в 
Балчик. "Географията" на сватби-

те в Двореца вече достига до САЩ, 
Великобритания, Русия, дори до Сингапур, 

Дубай, Мексико, посочват от държавния култу-
рен институт.

Регионалната библи-
отека "Любен Караве-
лов" в Русе пази "Еван-
гелион" на повече от 
три века. Книгата "Еван-
гелион, сиреч Благове-
стие Богодуховенных 
Евангелист" - отпечата-
на през 1690 г., е даре-
на през 1880 г. от църк-
вата "Рождество Бого-
родично" в с. Круподе-
ринци, Киевска губер-
ния, за молитвено въз-
поменание на убитите в 
Руско-турската война и 
за провеждане на бого-
служението в църквата 
на миряните от русен-
ското село Мечка.

Принадлежала е на 

църквата "Рождество 
Богородично" в село 
Круподеринци, Киев-
ска губерния, където се 
намира имението на фа-
милията Игнатиеви. Тя е 
донесена и предадена в 
село Мечка от Екатери-
на Леонидовна Галици-
на, правнучка на фелд-
маршал Кутузов и съ-
пруга на граф Николай 
Игнатиев. Отпечатана е 
в печатницата на Став-
ропигиалното Успенско 
братство, съществува-
ла от 1586 г. до 1939 г. 
при храма "Успение на 
Пресвета Богородица" 
в Лвов.

Книгата е запазена 

изцяло и 
съдържа 
412 лис-
та. 

П о д -
в ъ р з и -
ята й е 
от дъс-
ки, обви-
ти с чер-
вен ма-
р о к е н . 
На места 
кожата е повредена, ли-
чат следи от закопчал-
ки. В по-ново време Че-
тириевангелието е било 
собственост на църква-
та в русенското село 
Тръстеник, за което сви-
детелства печат със си-

ньо мастило. Оттам тя 
е преминала в местна-
та музейна сбирка и на-
края в хранилището на 
Русенската библиотека. 
"Евангелион" се пази 
при определена темпе-
ратура и влажност.

7-ãîäèøíî áúëãàð÷å ïîêîðè 
ñâåòîâåí ìîäåí ïîäèóì 

Участници в клуб "От корена до най-високото 
листо" към регионалната библиотека "Любен Ка-
равелов" в Русе изработиха онлайн родословни 
дървета на своя род. Те са илюстрирани и със се-
мейни снимки, съобщиха от общинската фондация 
"Русе - град на свободния дух".

Родословните дървета на децата са резултат от 
извършено от тях генеалогично проучване. В про-
дължение на няколко месеца те са събирали ин-
формация за имената, професиите и месторожде-
нието на рода си. За целта участниците са напра-
вили интервюта, работили са с архивни докумен-
ти, краеведски изследвания, книги за българските 
традиции, обичаи, ритуали. В Речника на личните и 
фамилните имена у българите са открили и инфор-
мация за произхода и значението на своето име.

Целта на заниманията е подрастващите да из-
градят умения за търсене, откриване и обработва-
не на информация в областта на родовата история 
и чрез използването на съвременните технологии 
да приложат усвоените знания. Клуб "От корена до 
най-високото листо" е част от проект "Търсачи на 
знание" на Русенската библиотека, финансиран по 
програма "Знание и растеж" на общинската фон-
дация "Русе - град на свободния дух".

За трети пореден път 
малката Елизабет-Ами-
тис Абдулджалил бе-
ше в Москва, за да взе-
ме участие в Седми-
цата на висшата мода 
„Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia”. Това бе 
сред знаковите свет-
ски събития в световен 
мащаб - 1200 журнали-
сти от цял 
свят, над 100 
представени 
дизайнери, 
30 хиляди 
посетители. 
На тази ви-
сока сцена 
дефилират 
най-изяве-
ните светов-
ни модели, 
а сред при-
състващите 
са популяр-
ни личности 
от цял свят. 
Провежда се 
в „Манежа“ 
– колосална 
историческа сграда в 
близост до Кремъл. 

Елизабет-Амитис бе 
избрана за лице на ко-
лекцията на известна-
та дизайнерка Крис-
тина Кибовская. Тя е 
сред най-обещаващи-

те руски дизайнери. 
Лауреат е на няколко 
конкурса за дизайне-
ри и облича много от 
звездите на популяр-
ната музика. Тазгодиш-
ната й колекция пре-
създава приказна ре-
алност и вечната тема 
за красивата принцеса 
и принца на сърцето й.

Тя бе и 
единствено-
то българско 
участие на то-
зи висок све-
товен форум 
на висшата 
мода.

При пре-
дишните си 
визити в Мос-
ква през 2016 
и 2017 г. в рам-
ките на меж-
дународния 
детски фести-
вал „Prince and 
Princess of the 
Universe“ Ели-
забет и двата 

пъти беше победител в 
своята възрастова кате-
гория и спечели титла-
та “Baby Princess of the 
Universe”.Тя  е правнуч-
ка на последния сирий-
ски крал по бащина ли-
ния. 

Äеöа иçраáотиõа 
родосëовни дúрвета
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

МлаДа жЕНа 
НаПаДНаТа оТ куЧЕТа 

Млада жена от мон-
танско село беше звер-
ски нахапана от две ку-
чета порода "Дого ар-
жентино". инцидентът 
се е случил на улицата, а 
кучетата били изпуснати 
от двора, където живее-
ли. жената е в болница 
с множество рани и раз-
късвания. с двете огро-
мни кучета 38-годишна-
та гергана се среща очи 
в очи. като ги видяла, 
решила да мине по друг 
път, но вече било късно. 
срещу собственикa на ку-
четата вече се води досъ-
дебно производство. 

17-гоДиШЕН 
В БолНиЦа 

слЕД жЕсТок ПоБой 
17-годишно момче от 

асеновград е настане-
но в болница, след като 
е било пребито жестоко. 
По данни на лекарите по-
страдалият младеж е без 
опасност за живота. По-
боят му бил нанесен от 
седем младежи на въз-
раст между 16 и 20 г. Би-
ячите са задържани. 

34 ХилЯДи ЕВро 
скриТи В колаН

34 000 евро задър-
жаха митнически и гра-
нични служители на ка-
лотина при проверка на 
австрийски автомобил, 
влизащ в България и уп-
равляван от турски граж-
данин. 

служителите устано-
вяват, че в ластичен ко-
лан около кръста му са 
скрити пачки с евробанк-
ноти, предимно в купюри 
от по 500 евро. Пътникът 
обяснил, че парите му би-
ли необходими за лече-
ние в България. 

ХВаНаХа МНого ПиЯН 
слЕД ПрЕслЕДВаНЕ
Пътни полицаи за-

държаха 40-годишен шо-
фьор, седнал зад волана, 
употребил алкохол, след 
преследване между две 
села в разградско. с.а. е 
на 40 г. от окорш, кри-
минално непроявен, не-
осъждан. Пробата му с 
дрегер отчела 3,21 про-
мила алкохол. 

Българи ЗаДигНаХа 
32 ТоНа МЕТал

 В гЕрМаНиЯ
Петима български 

граждани за задържа-
ни в германия по подо-
зрение, че от октомври 
2017 досега са открадна-
ли 32 тона метал. стой-
ността на откраднатото 
се изчислява на около 
130 000 евро.

Çëîóïîòðåáà ñ åâðîôîíäîâåМъж преби 
социални 

работнички

Арестуваха 
кметица за подкуп

Безимотен купи 
„ален мак”

Пловдивчанин крал ток 
от общо мазе 

Ñïàñèõà ïîõèòåíî 
ìîìè÷å 

Безимотният ром на 
34 години от видин-
ското село Синаговци 
Людмил Петров е поел 
управлението и соб-
ствеността на фалира-
лия козметичен гигант 
"Ален мак" в Пловдив. 

Това е видно от декла-
рация и от подписа му. 
Документът е заверен 
в София пред нота-
риус. Решението Люд-
мил Петров да оглави 
"Ален мак" е взето на 
извънредно заседание 

на съвета на директо-
рите. На същото об-
що събрание са про-
менени седалището и 
адресът на управле-
ние на дружеството - 
от София на с. Кисел-
чово, обл. Смолян, ул. 
„1-ва“ №3. 

Оказва се обаче, че 
такава улица не съ-
ществува. От друг 
документ става яс-
но, че целият капи-
тал е в ръцете на Лю-
дмил Петров. Три дни 
по-късно чрез съща-
та фирма той е „ку-
пил“ дялове  на  плов-
дивчанка от „Ален мак 
България Козметикс“ 
ЕООД. 

Преди нея собстве-
ник е бил Петър Тер-
зиев, зет на послед-
ния министър-предсе-
дател на социалисти-
ческа България Геор-
ги Атанасов.

Кметицата на сто-
личния район “Мла-
дост“ Десислава Иван-
чева бе задържана за 
получаване на подкуп. 

Арестът е извър-
шен на кръстовище-
то на бул. "Ва-
сил Левски" и 
ул. "Ген. Гурко" 
пред Министер-
ството на спор-
та. Иванчева 
била хваната с 
крупна сума па-
ри - 70 000 евро. 
Това била само 
първата внос-
ка от поискани 
от кметицата 
250 000 евро за изда-
ване на разрешително 
за строеж. При акция-

та били задържани и 
заместничка на Иван-
чева и посредници. 
Иванчева е била при-
нудена да стои права 
до полицейски авто-
мобил около 5 часа. 

Извършени са пре-
търсвания и разпити 
на свидетели. 

Мъж нанесъл уда-
ри с юмруци по ли-
цата на две служи-
телки от отдел “За-
крила на детето“ в 
Русе. Нападателят е 
37-годишен от Русе.

Той отправил 
обидни думи и за-
плахи. Това е стана-
ло, докато те изпъл-
нявали служебните 
си задължения по 
връщане на малолетното му дете на приемен родител. Една 
от пострадалите е Милена Неделчева - началник на отдел "За-
крила на детето". Тя коментира, че бащата създавал ежеднев-
но конфликти в отдела. Оплаквал се от приемните родители, 
като твърдял, че те се държали лошо с детето му. Мъжът е за-
държан и отведен от полицията. 

При пътна проверка 
полицаи откриха непъл-
нолетно момиче, което 
били отвлечено, бито и 
принуждавано да прос-
титуира. 

В село Септемврий-
ци служители на учас-
тък Вълчедръм спрели 
лек автомобил с врачан-
ска регистрация за по-
лицейска проверка.

Освен водача, мъж на 
51 г. от село Борован, в 
колата пътувал негов 
съселяни - младеж на 

съдебно производство. Работата по 
документиране на случая продължа-
ва разследващ полицай от районното 
управление. 

21 години, както и мо-
миче на 17 години от се-
ло Баница.

В хода на проверка-
та пътничката съобщи-
ла, че против волята й 
е заведена в частен дом 
в с. Комощица от 21-го-
дишния младеж и е при-
нуждавана да проститу-
ира.

След нейния отказ 
младият мъж й нанесъл 
побой с юмруци и елек-
трически кабел. По слу-
чая е образувано досъ-
дебно производство. 
Пострадалата е преда-
дена на родител. 

Деца загинаха при пожар
Районната прокуратура в Русе за-

държа за 72 часа трима души за оп-
ит да изтеглят пари от чужда банко-
ва сметка, съобщиха от прокуратура-
та. Обвинения са повдигнати на Б.М., 
Б.А. и П.И. за това, че в началото на 
април т. г. опитали да изтеглят зна-
чителна сума пари от банкова сметка 
на друг човек, като използвали фал-

шив документ. В резултат на орга-
низираните оперативни-следствени 
действия престъплението било пре-
дотвратено. 

Предстои Районната прокуратура 
да внесе искане в съда за налагане на 
мярка за неотклонение "задържане 
под стража" на тримата. Разследва-
нето по случая продължава.

арестувани за точене на банкова сметка
Две деца са загинали при пожар съобщиха от 

Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът 
за горящ фургон в землището на родопското село 
Устина е подаден около 10,40 ч. На място ведна-
га са насочени екипи от пожарникари, които бър-
зо погасили огъня. В болница са закарани млада 
жена и 2-годишното й дете. По данни на майката 
при пожара са загинали другите й две деца – мо-
миченце на 6 и момченце на 4 г. Причините за ин-
цидента се изясняват. 

34-годишен жител на жилищен 
район „Тракия“ попадна в ареста 
за кражба на електроенергия. 

Той е бил задържан вчера, при 
съвместна проверка на униформе-
ни от Пето РУ и служители на на 
електроразпределително друже-
ство. 

Съвместната акция била осъщест-
вена по сигнал от живущи на адреса 
за незаконно отклоняване на елек-
троенергия от общо избено поме-
щение. 

В хода на действията станало яс-
но, че извършител е обитател на 
един от апартаментите. С полицей-
ска заповед мъжът е задържан за 
едно денонощие. Образувано е до-

Спецпрокуратурата обвини 
трима за участие в организира-
на престъпна група за неправо-
мерно усвояване на средства 
от еврофондовете на терито-
рията на Пернишка област. 

Групата е била създаде-
на през 2015 г. и ръководена 
от бизнесдама от Перник, не-
колкократно осъждана, в т.ч. 
за злоупотреби с фондове от 
ЕС. Тя организирала 
регистрацията на 
лица от ром-
ски произход 
като земе-
делски про-
изводители, 
изработвала 
проектите и 
всички други не-
обходими докумен-
ти, за да кандидатстват и да 
спечелят финансиране за про-
изводство на биохумус. Със съ-

действието на ръководителка-
та на групата седем подставени 
бенефициенти сключили дого-
вори за финансиране по про-
грамата с по 48 000 лв. 

Изненадваща проверка по 
изпълнението на договорите 
обаче установила, че след от-
пускането на общо 192 000 лв. 
не е извършвана никаква дей-
ност. Разследващи пък разкри-

ват, че ръководи-
телката е полу-

чила сумите 
от наети-
те бене-
фициен-
ти, плати-
ла им по 

свое усмо-
трение, а ог-

ромната част от 
средствата разпреде-

лила между участниците в гру-
пата. 
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Възстановка на въстанието

Всяка година на Пър-
ви май тук се чества го-
дишнина от Априлското 
въстание с тържествен 
митинг-заря. Възпроиз-
веждат се моменти от 
бунта и запалването на 
Клисура.

Животът на този град, 
светиня от нашето Въз-
раждане, е известен 
най-вече с участието 
му в  Априлското въс-

тание. Тогава клисурци 
въстават като един, без 
никой да възрази нито 
с дума, нито с дела сре-
щу решението да участ-
ват в това съдбовно за 
свободата ни историче-
ско събитие. Всичко то-
ва е разказано във ве-
щи и факти в изложбе-
ната сбирка в градския 
музей, събрал спомени 
за героично минало и 
подвиг от саможертва 
на някогашните жители. 

Клисурци били мир-
ни хора, занимавали се 
с отглеждане на овце, 
производство 
на вълнени 
платове, т. нар. 
абаджийство. 
Те развивали 
и розопроиз-
водството, до-
казва го инста-
лацията за ва-
рене на розо-
во масло, екс-
понат в музея. 
В резултат на 
този си поми-
нък станали 
богати, търгу-
вали гюловото 
масло на цена-
та на златото. 
Оттук е Христо 
Груев Данов, 
създал прочу-
тото книжно издател-
ство в Пловдив. Той от-
крива първите класни 
училища. През 1856 г. 

местното училище отбе-
лязва най-тържествено 
150-годишната си слав-
на история. Днес в му-
зея е най-ценният екс-
понат – камбаната, обя-
вила началото на въс-
танието. Камбаната е от 
старата църква, стана-
ла свидетел на всичко 
случило се през онези 
страшни дни. 

Клисура въстава вто-

ра, часове след пуква-
нето на първата пушка в 
Копривщица. По стече-
ние на обстоятелствата 
ръководителят на въс-
таниците Никола Кара-
джов, чийто паметник е 
пред музея тук, връщай-
ки се от Оборище, спи-
ра в Копривщица. И ста-
ва известен свидетел на 
случилото се там. Мал-
ко известен е фактът, 
че под това, което пи-
ше Каблешков в кърва-
вото писмо, той добавя: 
„Бях очевидец на всич-
ко гореказано от Тодо-

ра. Тръгвам към Клису-
ра, за да направя също-
то.” Така, преподписано 
за по голяма  достовер-

ност, писмото заминава 
към Панагюрище, а ве-
стта Никола Караджов 
носи устно в Клисура. 
Два часа след пукването 
на първата пушка Клису-
ра въстава. Цената, коя-
то плащат клисурци за 
своето участие, е много 
висока. Шест дни градът 
е свободен, но след то-
ва е нападнат от двехи-
ляден башибозук. Броят 

на въстаниците 
не е голям, меж-
ду 300-350 чове-
ка.  Не защото 
няма желаещи, 
напротив, всич-
ки въстават ка-
то един. Просто 
въстанието за-
почва по-рано, 
а животът в тези 
планински сели-
ща е устроен та-
ка, че  мъжете 
от късна есен до 
ранна пролет са 
извън домовете 
си. И заради по-
ранната дата те 
не успяват да се 
върнат и да взе-
мат участие във 
въстанието.

Клисурци са 
знаели какво ги 
очаква. Имало е 
очевидци, които 
след това пишат 
спомени. Един 
от тях - Хрис-
то Попов, гла-
вен  учител 
в Клисура, 
у ч а с т н и к 
във въс-

танието, по къс-
но издава и кни-
га за събитията 
от онова време, 
казва: „Околни-
те селища гроз-
но мълчаха!”. 
Затова военни-
ят съвет опреде-
ля място в Средна 
гора, където да бягат 
жените и децата - мест-
ността Върлишница. Но 
не всички успяват да на-
пуснат домовете си. На 
26 април градът е на-
паднат и макар първа-
та атака да е отблъсна-

та, след това се разбира 
какъв ще бъде изходът. 
Силите са крайно нерав-
ностойни. След тяхното 

оттегляне от Алтън Кли-
сура, прозвище давано 
на най-красивите, най-
богатите градове, ос-
тава в руини и пепели-
ща. Нито една от 830 къ-
щи, които са били бога-
ти, добре уредени, дву-
етажни, чардаклии, не 
оцелява. Две училища 
е имало, старата църк-
ва с камбаната бива опо-
жарена. Взривена е при 
опожаряването на гра-
да заради това, че там 
се съхранява барутът 
на въстанието – всичко 
се превръща в руини и 
пепелища. Единствено 
оцелялата сграда след 
оттеглянето на баши-
бозука е тази на конака. 
Макар в Клисура да не 
е имало турски семей-
ства, мюдюринът с ня-
колко заптиета са били 
задължителните пред-
ставители на официал-
ната власт. На мястото 
на някогашния конак 
година след Освобож-
дението,  когато идва 
ред и клисурци събират 
средства, за да постро-
ят нов храм, те избират 
точно това място да го 
съградят. Събарят ко-
нака и построяват нова 
църква, казват й но-
вата. Име-
то й 

„ У с п е н и е 
Богородич-
но” също не 
е случайно. 
На втория 
етаж вдясно 
от камбаната 
има икона, 
с нея едно 
к л и с у р с к о 
дете напус-
ка своя дом, 
бягайки към 
Средна гора, 
оттам към 
Копривщи-
ца. Клисур-
ци почитат 
тази икона 
като своя за-
крилница и 
светиня. За-

щото когато в Коприв-
щица идва редовната 
турска армия, жителите 
на Клисура са изведени 

извън града, дръвникът 
положен. Това, което ги 

спасява от явна 
смърт, е 

е д -

на необикновена  при-
родна стихия. Вали по-
роен дъжд и дни на-
ред не спира. Това от-
лага масовото клане. Но 
клисурци смятат, че ико-
ната ги закриля, затова 
църквата е наречена 
„Успение Богородично”. 

Хронологията на съ-
битията разказва, че по-
вече от месец след Ап-
рилското въстание кли-
сурци престояват в Коп-
ривщица и след това са 
върнати тук от редовна 
турска армия. Вървят 
под конвой. Първите, 
които са начело на ко-
лоната, виждайки какво 
е останало от красивия 
край, от родните си до-
мове, потресени разказ-
ват на останалите. Как 
кучетата и котките вече 
налитали на живи хора. 

Един дядо, почти сляп, 
вървял накрая на коло-
ната, слушал, слушал и 
накрая запитал особен 
въпрос - стои ли небе-
то над Клисура? Отго-
ворили му – стои. Е, ка-

зал той, щом стои не-
бето, Клисура пак ще 

я има. Много труд-
но  и бавно, но по-
степенно градът 
се възстановява. 

На мемориал-
на стена са за-
писани имената 
и възрастта на 
всеки участник. 
Всички, които не 

успяват напуснат 
града, са избити. По 

възраст та  се вижда, 
че никой не е пожален. 

Мнозина са чували за 
Тана Козинарова, май-
ката, останала сама с че-
тирите си деца. Когато 
вече е прекалено късно 
да го напусне, тя взима 
най-трудното решение 
- да отнеме живота, кой-
то е дарила, вместо да 
остане в ръцете на ба-
шибозука, и се хвърля 
заедно с рожбите си в 
кладенеца. За около два 
часа са посечени около 
300 човека. 

Музеят разполага с 
приземие с подреде-
ни оригинални карти-
ни с тема национално 
освободителното дви-
жение. Платната са на 
Златю Бояджиев, на До-
ра Бонева, на Нерон и 
др. За всичко от оно-
ва страшно време раз-
казва Христина Калче-
ва, уредник в музея, до-
шла от Русе, омъжена 
тук, но вече от 20 годи-
ни споделя с посетите-
лите драматичната ис-
тория на Клисура.

Дора ВуЧкоВа

Паметникът на Боримечката

Църквата "Успение Богородично" - новият храм

Картина, на която е изобразено 
детето, носещо чудотворната икона
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Пенсионерите от Златица 
отчетоха своята дейност

С вяра в бъдещето

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК

В залата на ККП 
“Морски звуци” – 
Бургас, се събраха 

пенсионери от 10 клуба 
към общинското сдру-
жение СП-2004 с пред-
седател Вяра Андоно-
ва, за да отпразнуваме 
Деня на хумора и лъ-
жата. За нас, хората от 
третата възраст, тези 
моменти са наслада за 

душата. Повечето сме 
самотни и жадуваме за 
общуване, за радост и 
веселие.

Пролетните празни-
ци ни събират, за да се 
поздравим с усмивка, 
да се срещнем с прия-
тели, да забравим нево-
лите и самотата. Първо-
априлският празник бе-
ше цветен и вълнуващ. 

Да забравим скуката и самотата
Всички певчески със-
тави бяха добре под-
готвени, възторжени. 
Пяха се хумористич-
ни, закачливи песни. 
Представиха се скечо-
ве, сценки и вицове, ко-
ито ни заредиха с мно-
го смях и радостно на-
строение. Бургаските 
пенсионери са отлични 
изпълнители, артисти и 
комици. Успяват да зав-
ладеят публиката, съз-
дават бодрост и заду-
шевна атмосфера. В те-
зи няколко часа забра-
вихме болки, беди, тре-
воги, надсмяхме се над 
физическите и душев-
ните проблеми. Много 
усмивки и блясък в очи-

те предизвика изпъл-
нението на участници-
те от ПК “Г. Димитров” – 
кв. Изгрев. Насладихме 
се на прекрасното из-
пълнение на битовите 
състави от кв. Сарафово 
и Банево. Забележител-
но беше изпълнението 
на пенсионерите от ККП 
“Морски звуци” и клуб 
“Дълголетие” – Бургас. 
Възторжено беше из-
пълнението на ФГ “Ве-
тренка” от кв. Ветрен, 
както и изпълнението 
от пенсионерски със-
тав на най-новия клуб 
“Приятели”.

Още по-вълнуващо и 
тържествено беше чест-
ването на пролетния 

празник Лазаровден на 
31 март в Морската гра-
дина на Охлюва.

Слънцето се усмихна 
този ден. Стопли душите 
и сърцата ни. Доволни 
и пременени с фолклор-
ни носии, пенсионерите 
от общинското сдруже-
ние СП-2004 шумно раз-
говаряха наоколо. Пло-
щадът пред Морското 
казино разцъфтя. Под-
младиха се сякаш хора-
та от златната възраст. 
Трепнаха пъстрите за-
брадки, белите дантели.

Музика, песни, смях и 
хора екнаха в Морска-
та градина. Запяха с нас 
чайките и морето. Поз-
дравиха най-възраст-

ните лазарки. Грейнаха 
очите на изпълнители-
те от СП-2004 – Бургас. 
Щастливи бяхме пенси-
онерите този ден. Из-
пяхме от сърце нашите 
красиви лазарски пес-
ни, които не се забра-
вят. Те ни правят горди, 
достойни българи.

Нашият Бургас осъм-
на усмихнат, очарован и 
по-добър.

Благодарим ви, моми-
чета среброкоси!

Китната пролет пе-
сните ви надлъж и шир 
ще носи! Бъдете живи, 
здрави и благословени!

Тонка ПЕТкоВа, 
общ. сдружение  
сП –2004, Бургас

Клубът на пенсио-
нера в Златица прове-
де годишно отчетно-
изборно събрание. 
То бе ръководено от 
члена на клубния съ-
вет Ненко Кърпаров. 
Гост на събранието 
бе кметът на общи-
ната инж. Магдале-
на Иванова. Председателят на клуба 
инж. Тодор Чомпалов изнесе отчет-
ния доклад за периода през послед-
ните две години. В него той се спря 
на тежкото положение, в което са по-
ставени българските пенсионери по 
време на прехода. От 5 млн. пенсио-
нери 1,2 млн. получават под 321 лв. 
пенсия – сума, определена за социа-
лен минимум за оцеляване. Над 600 
хил. пенсионери получават 200 лв. 
пенсия. Очакваното от 1 юли 2018 г. 

към „Аурубис България” АД, „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Ела-
ците-Мед” АД за оказаната подкрепа 
на клуба. Подробно бе изяснен про-
блемът между общината и ПК „Зла-
тица’91” за собствеността на общин-
ската сграда и в частност на помеще-
нието, в което се помещава клубът 
на пенсионера.

Инж. Магдалена Иванова заяви, 
че пенсионерите няма да бъдат из-
оставени. Тя изказа увереност, че 
здравият разум в отношенията меж-
ду общинския съвет и общинската 
администрация ще надделее, което 
ще е за доброто на хората. Освен то-
ва кметът отговори на въпроси, за-
дадени от пенсионерите.

Общото събрание реши и за но-
вия двегодишен период клубният 
съвет да бъде в състав от петима 
членове, а контролният съвет - от 
трима членове. За трети пореден път 
за председател на клуба на пенсио-
нера бе преизбран инж. Тодор Чом-
палов и за председател на контрол-
ния съвет - Лучка Филипова.

Старото му име е Го-
линци и е разположено 
на десния бряг на ре-
ка Лом. Тук е създадена 
първата кооперация на 
ТКЗС в България  през 
1940 г. с председател 
Димитър Апостолов. 
Спомням си гeроите на 
социалистическия труд 
- краварката Веска Ива-
нова - Мократа, тракто-
риста Любен Пандов, 
домакинката Жана Пан-
дова и  хумориста бри-
гадир на фуражна бри-
гада Тошо Сурджийски, 
който е посрещал То-
дор Живков в Лом. През 
1948 г. селото е преиме-
нувано на Младеново, 
а през 1955 г. е присъ-
единено като квартал 
на Лом и е кръстено 
на загиналия партиза-
нин Младен Йорданов – 
председател на област-
ния съвет на РМС. 

Тържеството на клуб 
„Здравец“ започна с 
поднасяне на венци 
пред паметника на Мла-
ден Йорданов под ръко-
водството на племенни-
ка му – учителя по физ-
култура, носещ негово-

то име, Младен Йорда-
нов и неговата съпруга 
Веселка Любенова, Спас 
Върбанов – началник на 
пощата, и Лилия Кири-
лова.

В центъра на кварта-
ла се намира клубът на 
пенсионера „Здравец“.  
Пенсионерите и гости-
те сърдечно  посрещ-
наха  председателката 
на клуба Цветана  Ма-
нойлова и нейния за-
местник Георги Гера-
симов.

Клубът наброява 65 
членове. Всички  прис-
тигнаха празнично об-
лечени и с цветя. Наста-
ниха се уютно на подре-
дените маси, след кое-
то Цветана Манойло-
ва откри тържеството. 
Поздравителен адрес 
към членовете подне-
соха учителят Младен 
Йорданов и журналис-
тът Георги Петров. Цве-
тана Манойлова споде-
ли, че клубът същест-
вува от 2002 г. Повече-
то от членовете, около 
50%, са самотни и жи-
веят при крайно прими-
тивни условия. 

За веселието на пен-
сионерите допрене-
се военният  оркес-
тър „Ритмус“ - Лом, с 
ръководител маестро 
Димитър Миков в про-
дължение на четири 
часа не спря хората и 
танците.

Всяко тримесечие 
се организи-
рат чествания 
на рождените 
дни на члено-
вете. По тра-
диция жени-
те пристигат с 
букети от ху-
бави цветя и 
домашни пи-
тки. 

Пенсионе-
рите от клу-
ба гостуват на 
други сродни 
клубове, като тези в с. 
Сталийска махала, с. Бо-
ровци, Видин, клубове-
те в Лом, Козлодуй, Ко-
вачица и др.

Похвална е актив-
ната дейност  на жени-
те Цветана Манойло-
ва, Цветанка Георгиева, 
Надка Кирилова, Вален-
тина Илиева, Иванка Ка-

менова, Лидия Кирило-
ва, Ася Василева, Пенка 
Тодорова и Красимира   
- председател на реви-
зионната комисия.

По думите на Геор-
ги Герасимов - зам.-
председател на клуба, 
културно-просветна-
та дейност е на ниво. 
Редовно се провеждат 
екскурзии до Клисур-
ския и Лопушанския 

манастир, до Югосла-
вия, Румъния и до за-
бележителни истори-
чески места.

Поради беднотията 
и ниските пенсии през 
лятото, за да изкарат 
по някой лев, пенсио-
нерите работят в ло-
зята на с. Долно Ли-

нево. Всички  в село-
то имат хубави и под-
редени домове, овощ-
ни дървета и зеленчу-
кови градини, където 
отглеждат чисти еко-
логични плодове и зе-
ленчуци.

В края на тържество-
то секретарката на чи-
талище „Събуждане“ 
Иванка Петрова поз-
драви присъстващите 

и гос-
тите по 
случай 
П ъ р -
ва про-
лет със 
с т и х о -
творе-
ние и 
почер-
пи  при-
съства-
щите с 
хубаво 
кафе.

Пенсионерите от кв. 
Младеново вярват, че 
ще настъпи моментът, 
в който управляващи-
те ще се сетят и за тях, 
като им увеличат пен-
сиите, за да живеят по-
достойно.

Текст и снимка
георги ПЕТроВ, лом

Животът на човека 
започва с вик, поемай-
ки първата глътка въз-
дух. После щастливо 
детство, работа, брак, 
деца и така до края. 
Времето лети  понякога 
бавно, понякога много 
бързо и изведнъж ос-
ъзнаваш, че си достиг-
нал  70-те години.

В пенсионерския 
клуб дойдоха почти 
всички пенсионери - 
членове на  клуб „На-
дежда”, с. Екзарх Анти-
мово, за да отбележат 
юбилея на Кина Мите-
ва. Обстановката беше 
приветлива, приятна и 
тържествена. Юбиляр-
ката посрещаше гости-
те и получаваше мно-
го цветя, подаръци и 
пожелания за здраве, 
дълголетие и щастли-
ви мигове със семей-
ството си.

Председателят на 
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 
1925 г.”, с. Екзарх Ан-
тимово, Байчо Прама-
таров, най-тържестве-
но поздрави Кина Ми-
тева. „За нея мога да 
кажа само хубави не-
ща – каза той. - Участ-
вала е в читалищния 
хор много години, ак-
тивно се включва в ме-
роприятията на  чита-
лището.” Той й пожела 
много здраве, щастие 
и успехи в читалищна-
та дейност. Да продъл-
жава да се радва на ус-
пехите на двете си дъ-
щери  и най-вече на лю-
бимата си внучка Крис-
тина, която в момента е 
студентка.

Кина Митева полу-
чи поздравления от се-
кретаря на НЧ „Н. Й. Ва-
пцаров - 1925 г.” Стай-
ка Делева, която също 
й пожела преди всичко  
здраве. Поздравления  
поднесе и   зам.-пред-
седателят на клуба Ка-
ля Димитрова, която е 
нейна приятелка и съ-
седка.  Поздравителни 
тостове   вдигнаха и мъ-
жете.

Първата наздравица 
юбилярката отправи 
към всички присъства-
щи и благодари за хуба-
вите пожелания, за цве-
тята и поднесените по-
даръци, и най-вече за 
топлите думи, отправе-
ни към нея.

Тържеството про-
дължи с много песни 
и весело настроение. 
Масите бяха отрупа-
ни с  питки, баници, ла-
комства, салати, питие-
та – почерпка, пригот-
вена от юбилярката за 
нейно здраве. Попяхме, 
повеселихме се и поже-
лахме на Кина Митева 
да бъде все така жизне-
на, много здрава и  оби-
чана от близките си.

Денка ПЕТроВа

увеличение на пенсиите с 3,8% е по-
дигравка с хората от третата възраст.

През отчетния период в клуба, в 
който членуват 173 души, се прове-
доха редица мероприятия - чествания 
на 8 март, Нова година, 1 октомври - 
Световния ден на възрастните хора, 
Първа пролет, срещи с други клубо-
ве, отбелязване на кръгли годишнини 
на пенсионерите, ежемесечни екскур-
зии в страната и др. Бе изразена най-
гореща благодарност към общината, 
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От стр. 1
Местните комитети сфор-

мират чети, с които се надя-
ват да водят успешни дейст-
вия срещу турците. След теж-
ки боеве обаче четите са раз-
бити. Особено ожесточени 
сражения води отрядът на 
поп Харитон, който успява да 
се укрепи в Дряновския ма-
настир и 9 дена се отбранява 
срещу 10-хилядна турска ар-
мия. На територията на Тър-
новски окръг действат и че-
тите на Цанко Дюстабанов и 
на Йонко Карагьозов. И двете 
чети в състав около 200 души, 
имали краткотрайни успехи, 
след което били унищожени.

Във II (сливенски) окръг 
властите успяват да арестуват 
част от изявените комитетски 
дейци още преди пристигане-
то на Кървавото писмо. На 3 
май е обявено и въстанието 
в Сливен. Под ръководството 
на Стоил войвода и Георги Об-
ретенов е сформирана малка 
чета, която не стига до масо-
ви бунтове. На 13 май след ня-
колкодневни сражения четата 
е обкръжена и пленена. Заги-
ват Стоил войвода и Георги 
Обретенов.

В III (Врачански) револю-
ционен окръг въстанието из-
общо не избухва. На 4 май из-
вестието за въстанието в Юж-
на България стига и във Вра-
ца. Комитетските дейци про-
явяват колебание и нереши-
телност. Те считали, че въста-
нието трябва да започне на 
11 май. Местното ръковод-
ство очаквало появата на че-
та от Румъния, която да до-
несе необходимото оръжие 
и да предизвика масово на-
дигане сред българите. На 18 
май въстанието било обяве-
но и във Враца. Събралите се 
няколкостотин души твърде 
бързо се разпръснали, след 
което се разнесла мълвата 
за настъпването на турски-
те войски. В областта имало 

твърде много турски части и 
местните дейци така и не се 
решават на действия. 

Още след получаване на 
вестта за въстанието в Румъ-
ния започва подготовката на 
голяма чета. След като реди-
ца опитни предводители като 
Панайот Хитов, Филип Тотю 
и други от-
казват да я 
оглавят, на-
чело на че-
тата заста-
ва Хрис-
то Ботев. В 
състава й 
влизат око-
ло 200 ду-
ши. Преоб-
лечени като 
градинари 
и търговци, 
ч е т н и ц и -
те се качват 
на австрий-
ския пара-
ход „Радец-
ки“ от някол-
ко румънски 
пристанища 
и на 17 май 
принужда-
ват капита-
на на кораба 
да спре на българския бряг до 
село Козлодуй. Оттук започва 
походът на четата. Тя се от-
правя към Балкана, като во-
ди тежки сражения с много 
преследвачи — главно чер-
кези и башибозуци. Особено 
тежки са боевете при Милин 
камък на 18 май. На 19 май 
четата се изкачва на Врачан-
ския балкан към връх Вола. На 
20 май през целия ден се во-
ди сражение с превъзхожда-
щите сили на турците. Въпре-
ки всичко четата успява да за-
държи позициите си. Приве-
чер, след приключване на бит-
ката, Христо Ботев пада прос-
трелян от вражески куршум 
на връх Камарата.

След смъртта на войвода-

та четата продължава героич-
ния си поход под предводи-
телството на Никола Войнов-
ски. В тежки сражения повече-
то от четниците са избити, за-
ловени, и само малка част от 
тях успяват да се прехвърлят 
в Румъния.

На 16 срещу 17 май на бъл-

гарски бряг се прехвърля и 
четата на Таньо Стоянов, със-
тояща се от около 20 души, ко-
ято преминава в Източна Бъл-
гария, но там тя е унищожена, 
като в последната битка заги-
ва и войводата.

Априлското въстание про-
дължава около 1 месец с отно-
сително голяма интензивност. 
То обхваща много райони на 
страната и в него участват 
близо 10 хиляди въоръжени 
бойци. Потушено е с голяма 
жестокост. Над 30 000 мъже, 
жени и деца са избити, стоти-
ци хиляди българи са подло-
жени на репресии, стотици се-
ла са опожарени и ограбени.

Жестокостите на турците 
не могат да се скрият от све-

та. Сведения за тях първи да-
ват дипломатическите пред-
ставители на чуждите страни, 
които пребивават в империя-
та, и журналистите на големи-
те европейски вестници. Из-
ключителни в това отношение 
са заслугите на управляващия 
руското дипломатическо кон-

сулство в 
Одрин княз 
Алексей Це-
ретелев, на 
генералния 
консул на 
американ-
ското по-
солство в 
Ц а р и г р а д 
Ю д ж и н 
С к а й л е р , 
на амери-
к а н с к и я 
журналист 
Джон Мак-
гахан, на 
англичани-
на Едвин 
Пиърс, на 
американ-
ския миси-
онер Жан 
дьо Весей-
ин и други. 
В 200 евро-

пейски вестника са публику-
вани над 3000 журналистиче-
ски материалa, които разкри-
ват истината за потушаването 
на въстанието.

По инициатива на руско-
то правителство е създадена 
международна анкетна ко-
мисия за разследване на из-
вършените престъпления. 
Активна роля в това отноше-
ние играят Юджин Скайлер и 
Алексей Церетелев. Към тях 
се присъединява и журналис-
тът Джон Макгахан, който об-
народва в английския либе-
рален вестник „Дейли нюз“ 
серия вълнуващи статии, в 
резултат на което се разгръ-
ща масово движение на со-

лидарност с българите, насо-
чено срещу лорд Биконсфилд 
— най-известния защитник на 
Османската империя. В цяла 
Англия се организират събра-
ния и митинги, събират се по-
мощи за пострадалите.

Своята солидарност към 
българите изразяват и пред-
ставителите на общественост-
та във всички балкански стра-
ни, както и в много други дър-
жави — Швейцария, Испания, 
Австро-Унгария, Полша, САЩ, 
Франция.

Най-широк отзвук българ-
ските събития намират в Ру-
сия. Там се организира масово 
движение в подкрепа на бъл-
гарите. Руската общественост 
настоява пред царското пра-
вителство незабавно да обяви 
война на Турция. Сред учас-
тниците в движението се от-
крояват писателите Лев Тол-
стой, Тургенев, Достоевски, 
ученият Менделеев и други. 
Априлското въстание става 
мощен революционен стиму-
латор на цялото българско об-
щество. След неговия разгром 
настъпва нарастване на поли-
тическата активност, насоче-
на към радикално действие.

Въстанието на българския 
народ от април 1876 годи-
на е най-значимата въоръ-
жена изява на национално-
освободителното движение. 
Като всяка националноосво-
бодителна акция това въс-
тание е своеобразна война, 
която съвместява едновре-
менно политически и воен-
ни действия. Макар и смаза-
но, то постига донякъде сво-
ите политически цели. Ап-
рилското въстание е най-ма-
щабната проява на револю-
ционните борби през епохата 
на Българското възраждане, 
най-висшата проява на бъл-
гарската национална рево-
люция.

илиана ЦоНЕВа
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ÄÅÌÎÊРÀÖÈßÒÀ Å Â ÎÏÀСÍÎСÒ
От ума ми с огромна тревога не излиза 

безумността на показната акция с ареста... 
Махаме това, че властта в трите й нес-

държащи и неконтролиращи се една дру-
га, а работещи в унисон и взаимно улесня-
ващи се форми - изпълнителна, съдебна и 
законодателна, се превърна в развъдник 
на зловеща корупция, а извършва като по 
сталинско време наказателна репресия по 
един отделно взет случай и като по гьобел-
ски включва медии за масово ошашавяне...

Махаме и това, че този злостно неевро-
пейски акт се случва точно когато страна-
та ни е европредседател....

Махаме и това, че посланието към всеки, 
който не внимава в нарисуваната от властта 
картинка, е ясно - ще ти разкажем играта, 
ще ти разкатаем фамилията, ще те съсипем 
като човек и ще ти подлудим семейството, 
близките, родата и приятелите...

Аз се питам за друго - като ни захвърля 
в едно ново Средновековие по такъв мра-
кобесен начин, властта наистина ли е тол-
кова самозабравила се, наистина ли е тол-
кова зле вече с интелекта, че да вярва, че 
номерът й ще мине и обществото ни цело-
купно ще клекне, ще се смири и ще се уп-
лаши до загуба на ума и дума? 

Ах, да, Той ще слезе от геостратегиче-
ския си Олимп и ще се спусне от геополи-
тическото си Седмо небе и театрално ще 
ни каже и покаже, че е много възмУтен и 
силно огОрчен от това безобразие, като се 
разграничи най-невинно от подобен нелеп 
антикорупционен театър... Но дали Той ще 

разбере, че цялото Му управление създа-
ва базата за надстройката, която върши по-
добни безобразия. И вече държавата Му е 
отишла опасно далеч по този път, от който 
някой ден Той няма да може да се завър-
не и ще бъде невъзможно да тръгне отно-
во в единствено вярната посока - към мо-
дерна; европейска, нормална и демокра-
тична България!

Соцът изтрая 45 години. Постсоцът - 30. 
Страх ме е да си помисля какво може да 
дойде сега и колко години ще търпим не-
говия гнет...

Ако властта не мразеше четенето на мъд-
ри книги и не го смяташе за занимание на 
неудачници, аутсайдери и голтаци, щях да 
й препоръчам книгата на един от най-го-
лемите философи на ХХ век Мишел Фуко 
"Надзор и наказание".

А на граждански активните и загрижени 
все още за България български граждани 
бих казал: Сестри и братя, проблемът ве-
че наистина не е ляво-дясно, социално-ли-
берално, синьо-червено, филско-фобско, 
проблемът на България е само един в мо-
мента: Демокрацията е в опасност!

Ние заедно трябва да спасим демокра-
цията, а после да се борим един с друг и 
да си мерим идеите и идеологиите. Защо-
то като ни унищожат докрай демокрацията, 
ще се заемат с нас - заедно и поотделно. И 
не е въпросът на нас какво ще ни се случи 
тогава, а какво ще стане с България. И по-
точно - какво ще остане от нея...

Проф. Николай слаТиНски

На 31 март 2018 г. отидох на орга-
низираното от БСП – Габрово, тър-
жество  поклонение по случай 74-
ата годишнина от всеизвестната 
на цяла България Балванска анти-
фашистка битка с участието  на Га-
бровско-Севлиевския партизански 
отряд. Отидох, защото исках 
да засвидетелствам по-
читта си към заги-
налите герои за 
свободата на 
България от 
м о н а р х о -
ф а ш и з м а ! 
О р а т о р и -
те  говори-
ха за само-
жертвата на 
загиналите, как 
не трябва да за-
бравяме тяхната памет 
и дело, как се възраждал фаши-
змът и как трябва да се обединим в 
борбата срещу него. 

Днес фашизмът в нашата страна 
не само че е възроден, но и набира 
стремглаво скорост нагоре! Красно-
речиви случаи  за това мое твърде-
ние са както провеждащият се през 
последните години Луков марш, про-

ведената в читалищния салон на Асе-
новград международна неонацистка 
конференция, празнуването офици-
ално на рождения ден на Хитлер, из-
дигнатата снимка на рождения ден 
на Хитлер на стадиона в Ловеч с над-
пис „Ти беше прав”, така и шаблон-

но изографисаните пречупе-
ни кръстове по стени-

те на общината в 
Севлиево, а по-

добни неща 
са се случ-
вали и в 
други гра-
дове и се-
ла на наша-

та родина – 
необезпокоя-

вани от никого!  
29 години след 

така наречения пре-
ход нашата страна е най-бедна-

та, най-болната, най-корумпираната 
в Европа, докарана до демографска 
катастрофа. Тези, пред чиито подви-
зи скланяме днес глави, не са жерт-
вали живота си за тази България, в 
която живеем сега ние, техните на-
следници!

Митко гълъБоВ, севлиево
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"сириус-Д"
 E  ХраНиТЕлНа ДоБаВка, 

ПоДПоМагаЩа  
ВъЗсТаНоВЯВаНЕТо При:
 автоимунни 

заболявания - 
множествена склероза, 
сьогрен, хашимото.

 коксартроза, 
гонартроза, дискова 
херния, Бехтерев.

 инсулт, инфаркт, 
аритмия, високо 
кръвно.

 очни - перде, глаукома, 
разлепване на 
ретината, дегенерация 
на макулата.

 Простата,  кисти, миома, 
черен дроб.

 стомашно-чревни.
 разширени вени и 

хемороиди.

- как се запознахте с 
храната "сириус-Д"?  

- Много години се по-
знавам със създателя й 
проф. Димитров. Той е ви-
ден учен, създател на мно-
го  нововъдения в светов-
ната практика. В продъл-
жение на много  години 
той работи и за създаване-
то на хранителни добавки, 
подпомагащи възстановя-
ването при здравослов-
ни проблеми. Така стига 
и до създаването на тази 
добавка, която аз ползвам 
в продължение на някол-
ко години.  Нямам сери-
озни проблеми със здра-
вето, но  я консумирам и 
благодарение на нея мога 
да продължавам да правя 
сложни  операции, въпре-
ки че съм над 70-годишна 
възраст. 

- как храната подпо-
мага възстановяването 
на здравето? 

- В много случаи са не-
обходими източници на 
белтъчини, които първо 
да съдържат всички ами-
нокиселини и второ мно-
го бързо да се усвояват. 
Единствен засега такъв 
продукт е "Сириус-Д". Тази 
така наречена хранителна 
добавка довежда до бързо 
възстановяване на много 
дегенеративно промене-
ни тъкани и органи. Мно-
го важно е, че тя резор-
бира болната, нефункци-
онална  тъкан от цялото 
тяло. Поради това подпо-
мага възстановяването 
на повечето органи. Има-
ме случаи на голямо по-
добрение при страдащи 
от глаукома и множестве-
на склероза. Възстановя-
ва също  черен дроб, бъ-
бреци, жлъчка, много оч-
ни заболявания. Решител-
но подобрява и стомаш-
но-чревни проблеми ка-
то рефлукс, гастрит, язва.  
Тази хранителна добавка 
подпомага отпушването 
на на кръвоносните съ-
дове и изчистването на 
плаките от тях. Поради 
това може да подпомог-
не възстановяването при 
страдащи от сърдечно-съ-
дови нарушения, разши-
рени вени, оросяване на 
крайниците и мозъка. Ед-
на важна функция на този 
продукт е, че подпомага 
възстановяването на  хру-
щялната тъкан в ставите и 
помага на хора с пробле-
ми в колене, таз, гръбна-
чен стълб.

- как се употребява?  
- Този продукт е напъл-

но натурален, безвреден 
и не причинява никави 
странични явления. В не-
го има хранителни веще-

Доц. лозанов - хирург

За консултация 
и поръчки: 0878918498, 
0898573092 - георгиев

www  siriusd.biz
ства, които не се съдър-
жат в обикновената ни 
храна. Без консерван-
ти и добавки с неблаго-
приятен ефект. Може да 
се консумира неограни-
чено време. Предозира-
не няма. Няма ограниче-
ния във възрастта.  Мо-
же да се приема заедно 
с  лекарства и по време 
на всякакви медицински 
интервенции. Това е су-
ха пухкава прах. В един 
буркан има около 20 су-
пени лъжици. Приема се 
двукратно - сутрин и ве-
чер един час преди хра-
нене. За хора до 60 кг по 
2 супени лъжици с връх 
сутрин и вечер,  над 60 
кг по 3 с.л. сутрин и ве-
чер, над 80 кг по 4 с. л. 
сутрин и вечер. Курсът 
на лечение е индивиду-
ален.  Желателно е да се 
приема поне 3 месеца, но 
най-добре 6 месеца.

- Други ефекти има 
ли?  

- Премахва целулит. 
Премахва белези. Под-
младява кожата.

Смятаният за пле-
вел полски хвощ 
заема почетно 

място в билколечени-
ето. Полското расте-
ние, за което знаем мно-
го малко, е било използ-
вано от древните бил-
кари за избавяне и овла-
дяване на състоянието 
при куп болежки. Пред-
лагаме ви ефективни и 
лесни за изпълнение ре-
цепти с тази билка.

При атеросклероза
 Полският хвощ е из-

питано средство за по-
добряване състояние-
то на пациентите, стра-
дащи от атеросклеро-
за. Билката, приета ка-
то чай, има тонизира-
що и укрепващо дейст-
вие върху стените на ар-
териите.

 Пийте по 100 г от та-
зи отвара четири пъти 
дневно преди ядене. Ле-
ковитият извлек се при-
готвя, като сварите 30 г 
от лековитата трева в 
0,5 л вряла вода. Чаят 
помага превантивно и 
против атеросклероза.

При пясък и камъни 
в жлъчката

 При жлъчни пробле-
ми (пясък и камъни) в 
една от рецептите си Пе-
тър Дънов препоръчва 
приема на 75 мл от след-
ната отвара, приготвена 
от синя тинтява, мента, 
смил, червен кантари-
он, невен, пелин, цико-
рия, цялото растение и 
плодове хмел. По 50 г от 
всяко растение се слага 
в сух съд и се разбърква.

 Четири лъжици от су-
хата маса се смесват с 
малка лъжичка анасон 
и голяма лъжица лене-
но семе. В предварител-
но заврялата вода (по-
ловин литър) се оста-
вя да къкри на котлона 

Лечение с полски хвощ
25 минути. След отстра-
няването от огъня кис-
не един час. След като 
изстине, се филтрира и 
от извлекът се поглъща 
по четири пъти дневно в 
доза от 75 мл. Към всяка 
доза се добавя предва-
рително прах от изсуше-
ната ципа, която се на-
мира във воденицата на 
кокошките.

 При пясък и камъни
 в бъбреците

Може би не предпо-
лагате, че билката пол-
ски хвощ, която мно-
зина считат за плевел, 
е сред най-ефективни-
те природни средства, 
засилващи диурезата.
Този процес се свърза 
с изхвърлянето на из-
лишните течности от 
тялото. Освен очиства-
нето на тялото от тях, 
диуретиците пречист-
ват и бъбреците от пя-
сък и камъни.  С тази 
цел използвайте полски 
хвощ, приемайки билка-
та вътрешно за период 
от 30-40 дни.

 Пригответе отварата 
по гореописания начин 
и преди да отпиете от 
нея я прецедете внима-
телно през ситна цедка 
или най-добре тензух, 
за да премахнете сит-
ните власинки от бил-
ката. Бъдете внимател-
ни с тези мъхчета. Не е 
изключено да предиз-
викат дразнене на сто-
маха.

 За още по-добър и 
по-силен ефект, смесе-
те полското растение с 
гръмотрън, мечо гроз-
де и царевична свила. 
И трите са известни в 
народната медицина с 
мощните си диуретич-
ни действия. 

 При туберкулоза 
и храчене на кръв

 Билката има неве-
роятен ефект при раз-

лични видове туберку-
лоза. Ако заболяването 
е поразило вътрешни-
те органи (бъбреци, бял 
дроб, яйчници) предла-
гаме две рецепти, кои-
то са изпитани във вре-
мето и ефектът от тях е 
доказан.

Смесете по 5 грама 
полски хвощ и корени 
от трън (Radix Berberidis) 
с 200 грама лист мечо 
грозде (Folia Uvae-ursi). 
Използвайте 2 с.л. за 
приготвяне на дозата за 
деня – 400 мл отвара. Ле-
чебните компоненти се 
варят в 0,5 л вряла во-
да. Този процес е с про-
дължителност десет ми-
нути.

Опитайте и другата 
лечебна отвара, от ко-
ято трябва да приеме-
те общо 4 винени ча-
ши за деня. Приготвя 
се от сместа на билки-
те – хвощ, бял равнец 
(Achilea millefolium), 
кисел трън (Berberis 
vulgaris) по 50 грама от 
всяка, сто грама коп-
рива (Urtica dioica), пе-
лин (Artemisia) и хвойна 
(Juniperus) по 25 грама и 
200 грама мечо грозде 
(Folia Uvae-ursi). 

Храченето на кръв 
често се свързва с 
различни белодроб-
ни заболявания и ин-
фекции. Благоприят-
но действие има прие-
мът по 100 грама днев-
но от следната отвар-
ка – акация (Laburnum 
anagyroides), бъз (свир-
човина – Sambucus) 
лист и цвят, зайча стъп-
ка (Geum urbanum), 
хмел (Humulus) и хвощ 
и коренище от дилянка 
(Valeriana officinalis). От 
дилянката се слага 30 
грама, а от останалите 
билки по 50 грама.

 От сухата маса се из-
ползват две лъжици за 
приготвянето на днев-
ното количество отва-
ра, което трябва да се 

изпие. Към тях приба-
вете три свежи листа от 
лимоново дръвче. Всич-
ко това се вари някол-
ко минути в 1/2 л во-
да. След като придобие 
температура, нормална 
за консумация, се пре-
цежда. Отварата е с кръ-
воспиращ ефект. След 
около месец кръвохра-
ченето обикновено из-
чезва.

При подагра
 Мъчителната пода-

гра отшумява след 5-ме-
сечен лечебен курс с не-
вероятния полски хвощ. 
Приготвяйте всеки ден 
запарка от две супе-
ни лъжици суха билко-
ва маса, като залеете с 
600 мл предварително 
завряла вода. Запарете 
указаното количество 
от билката за десет ми-
нути във водата. Преце-
дете през тензух и раз-
делете на 4 равни части. 
Всяка от тях се пие пре-
ди консумацията на хра-
на (30 мин.).

 Комбинирайте ле-
чебният извлек с 90 кап-
ки спиртен извлек от ли-
лав люляк (3х30 капки) 
Спиртният извлек от 
уханното цвете се при-
готвя, като напълните 
едно малко бурканче с 
цветчета люляк. Долей-
те ракия в количество, 
осигуряващо пълно по-
криване на цветчетата.

След 21 дни спиртни-
ят извлек става годен за 
лечебни цели. За да го 
използвате, е необхо-
димо единствено да го 
прецедите.

 Паралелно с тези 
двете рецепти болни-
ят от подагра трябва да 
консумират всекиднев-
но варени картофи и да 
пие водата, в която са 
били приготвени. 

Не всички хора трябва да кон-
сумират еднакво количество яй-
ца, но можем да кажем, че се пре-
поръчителното количество е 3 
до 5 яйца на седмица.

 Човек, който кон-
сумира малко месо 
или риба, може да 
яде повече яйца, 
за да си наба-
ви количество-
то протеини, от 
които тялото се 
нуждае.

Който изпълня-
ва много физически 
упражнения, да консу-
мира повече яйца, особено 
белтъците, богати на протеини.

 Хората с наднормено тегло 
трябва да ограничат броя на 
жълтъците, тъй като това е част-

та от яйцето с най-голямо съдър-
жание на мазнини. Яйцата имат 

в и с о к а 

х р а -
нителна стойност. Те са много 
богати на протеини с високо би-
ологично качество - съдържат 

всички незаменими аминокисе-
лини, от които тялото се нуждае, 
и всички витамини от групата В 
(В1, В3, В12, фолиева киселина и 
биотин), както и витамините А, 

Е и D. Още съдържат мине-
рали като магнезий, калий, 

селен, цинк, фосфор и же-
лязо.

 Повечето от тези еле-
менти са в яйчния жъл-
тък, докато белтъци-
те съдържат предимно 

протеин.
 Накрая яйцето е полез-

на алкална храна - положи-
телен фактор, имайки предвид, 

че по принцип телата са склон-
ни да бъдат киселинни. От друга 
страна, тази полза се губи, ако то 
е пържено или се сервира с не-
що сладко.
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Oxybor® е търговска марка на фирма БОРОлА. 
За консултация с лекар специалист можете 

да се обърнете към клиника Борола, софия 1202, 
ул. „Цар симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03, 

e-mail: office@borola.com; www.borola.com. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Ñ ОКСИБОР ФОРТЕ –
äà ïðå÷èñòèì òÿëîòî 
ñè ïî åñòåñòâåí íà÷èí

ÇÄÐÀÂÈ ÑÒÀÂÈ 
С ХиаЛуроНоВа 

киСеЛиНа и оМеГа-3
ставиен е натура-

лен френски продукт 
за подкрепа на стави-
те при различни про-
блеми и възпаления. 
Всички активни със-
тавки, вложени в него, 
са с доказани противо-
възпалителни свойства 
и положителен ефект.

Хиалуроновата кисе-
лина в ставиен е важен 
компонент на ставния 
хрущял и синовиалната 
течност. Тъкмо 
тя предпазва 
ставите от по-
ражения.

ставиен съ-
държа и Оме-
га-3 мастни 
киселини под 
формата на ри-
бено масло. Те 
са незаменими 
за организма и 
са необходими 
за нормалното 
функционира-
не на клетката.

Екстрактът 
от куркума има 
мощно проти-
вовъзпалител-
но действие.  

А с т а к с а н -
тинът е едно 
от вещества-
та в природа-
та с най-мощ-
но антиокси-
дантно дейст-
вие – 10 пъ-
ти по-силно от 
това на вита-
мин A и до 500 

Търсете в аптеките без рецепта!

Произведено от CAPSUGEL – Франция, 
ексклузивно за Вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, 
www.vitaherb.bg

пъти по-силно от това 
на витамин Е. Действа 
противовъзпалително, 
особено на ставно-мус-
кулната система.

ставиен е под фор-
мата на капсули с теч-
но съдържание, което 
е предварително раз-
творено. По този на-
чин се запазват свой-
ствата на веществата 
в него и се осигурява 
бързо усвояване от ор-

ганизма.
  сТаВиЕН е висо-

кокачествен френски 
продукт, който се про-
извежда по Licaps® тех-
нология за бързо усво-
яване от организма.
  Съдържа хиалу-

ронова киселина, ри-
бено масло, екстракт 
от куркума, астаксан-
тин.
  Дневен прием от 

2 капсули.

 Потопете върховете на пръ-
стите за 30 секунди 
в студена во-
да. ако ста-
нат сини 
или бе-
ли, зна-
чи има-
те за-
трудне-
но кръ-
вообраще-
ние.

 Промяна в тем-
пературата или стрес свиват кръ-

воносните съдове, които носят 
кръв към пръстите, носа 

или ушите.
 В резултат на то-

ва тези части на 
тялото не полу-
чават достатъч-
но кръв и може 
да изтръпнат.

 Направете 
процедурата, за да 

видите дали може да 
сте застрашени от евен-

туален инфаркт, после за-
дължително посетете лекар.

тест за здраве

ме е невъзможно, затова 
трябва да се добавят от-
вън. Най-сигурен източ-
ник на антиоксиданти би 
трябвало да бъдат прес-
ните зеленчуци и плодо-
ве. Но днес със силното 
замърсяване на околна-
т а среда, зна-

чително по-големия 
стрес (увеличения брой 
на свободните радика-
ли) и значителното вло-
шаване на качеството 
на храните (с намален 
брой на антиоксиданти 
и други биоактивни ве-
щества) не се получават 
достатъчно хранителни 
вещества. Погрешно е и 
схващането, че плодове-
те и зеленчуците съдър-
жат минимално количе-
ство токсични вещества. 
Торовете и пестицидите 
от тях може да се окажат 
много по-вредни за на-
шето здраве.

Голям брой естестве-
ни антиоксиданти се съ-
държат в оксибор Фор-
те. Той е мощна комби-
нация от антиоксидан-
ти, защото те защитават 
организма по-ефектив-
но, когато работят за-
едно - в екип, и колко-
то по-добре е подбран 
и балансиран отборът, 
толкова по-добра е за-
щитата. В комплекс ан-
тиоксидантите увелича-
ват действието си и вза-
имно се защитават.

оксибор Форте съ-
държа необходимите 
ни витамини, минера-
ли, микроелементи, ан-
тиоксиданти, важни за 
изчистване на "боклу-
ка" от клетките. Особе-
но важна роля в допъл-
нение към детоксикаци-
ята и защитата на тяло-

то антиоксидантите иг-
раят в превенцията на 
сърдечно-съдови забо-
лявания, рак, автоимун-
ни заболявания, спират 
преждевременното ста-
реене.

Те просто "измитат" 
токсините от органи-

зма ни, пред-
пазват го от 
д е й с т в и е т о 
на свободни-
те радикали - 
причина за ста-
реене на орга-
низма, атерос-
клероза, стрес, 
депресия, зло-
качествени за-
болявания, ум-
ствена и фи-
зическа умо-
ра, катаракта 
и  подобряват 

зрението.
Ако искаме 

всичките ни бли-
зо 60 трилиона клетки 

(а всяка секунда произ-
веждаме още 2 мили-
она нови) да са напълно 
здрави и да работят пер-
фектно, оксибор Фор-
те ще ни достави необ-
ходимите вещества, за-
щото именно в него се 
съдържат всички край-
но необходими ни ан-
тиоксиданти и витами-
ни, минерали, микрое-
лементи, важни за из-
чистване на "боклука" 
от клетките.

OXYBOR® Forte
Мощна комбинация
 от антиоксиданти

оксибор Форте 
предпазва организма от 
действието на свобод-
ните радикали - причи-
на за стареене на орга-
низма, атеросклероза, 
стрес, депресия, злока-
чествени заболявания, 
умствена и физическа 
умора, катаракта и по-
добрява зрението.

оксибор Форте е 
ефективен при:
атеросклероза;
злокачествени за-

болявания;
стрес, депресия, 

физическа и умствена 
преумора;
катаракта и влоше-

но зрение.
употреба:
По 1 таблетка днев-

но, задължително след 
хранене, за минимум 3-6 
месеца.

От храните, които 
ядем, през въздуха, кой-
то дишаме, до водата, 
която пием, тялото ни 
е подложено на много-
бройни токсини, които 
намаляват способност-
та му да функционира 
ефективно и да ни пред-
пазва от болести. Токси-
ни са всички навли-
защи в организма 
химически веще-
ства, които може 
да имат отрица-
телен ефект вър-
ху тялото. Токси-
ните са причината 
за зле изглеждаща 
кожа, множество 
болести, умора, 
храносмилателни 
проблеми, депре-
сия и др. Те водят 
до смущения в ус-
вояването на вита-
мините и минера-
лите и до недости-
га им в тялото. А както 
знаем, всеки от тях има 
важна функция и не-
достатъчното му коли-
чество води до заболя-
вания.

Детоксикация озна-
чава да създадем бла-
гоприятни условия ор-
ганизмът да включи 
собствените си гене-
тични програми за по-
чистване и възстановя-
ване. Самата детокси-
кация представлява ус-
коряване на процесите 
на извеждане от орга-
низма на вредните суб-
станции, образували се 
при метаболитните про-
цеси в него.

Отделянето и изхвър-
лянето на токсините от 
тялото е естествен про-
цес. Но ако те са се на-
трупали в твърде го-
лямо количество, има-
ме нужда от някои до-
пълнителни вещества, с 
които да подпомогнем 
черния си дроб, черва-
та, бъбреците, кожата, 
белите дробове, т.е. ор-
ганите, участващи в ес-
тествените детоксики-
ращи системи на тялото, 
да си свършат работата. 
Те непрестанно неутра-
лизират и унищожават 
токсините и отпадните 
продукти от нормалния 
метаболизъм и затова е 
най-добре просто по ес-
тествен начин да уско-
рим усилията им да под-
държат тялото ни вина-
ги във форма.

Познавачите веднага 
ще кажат – нужни са по-
вече антиоксиданти. За 
съжаление да се полу-
чи необходимото коли-
чество антиоксиданти от 
храната, в днешно вре-
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За информация се 
обърнете към вносителя: 
“ФарМаБиоН ПлЮс” ЕооД

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg

ÏÎÄÀÐÅÒÅ 
ÑÈ ÇÄÐÀÂÅ

с КАЧесТВениТе 
АВсТРиЙсКи ПРОДУКТи

ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ  
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ 

Мултивитамини Алайв подпомагат 
костите, дебелото черво, храносмила-
телната и сърдечносъдовата системи, 
зрението и имунитета.

Всяка таблетка гарантирано се усвоя-
ва до 20 минути!

Съдържа над 100  
натурални съставки. 

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ! 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може  
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

За живот без алергия - киМиоНо-
Во Масло капс. х 75 на Espara GmbH, 
австрия

 Около 70% от алергиите при българите 
са причинени от полен или прах, а проле-
тта е сезонът, в който тези два компонен-
та са много активни. Природният продукт 
с масло от чер кимион е лесен и достъпен 
начин за хармонизиране и уравновесява-
не на процесите в имунната система. Повлиява благо-
приятно предразположението към проява на свръх-
чувствителност и алергичните пристъпи се разреждат 
и облекчават. Влияе благотворно и при невродермит, 
псориазис, екземи, акне и други кожни болести. Препо-
ръчва се при тeжест и болки в стомаха, жлъчния мехур 
и черния дроб, защото стимулира стомашната, панкре-
атичната и жлъчната секреция, успокоява спазмите и 
отстранява газовете от червата. Освен това кимионо-
вото масло способства за понижаване на кръвната за-
хар и проявява бактерициден, противовъзпалителен и 
болкоуспокояващ ефект.

 За почистване на черния дроб и 
жлъчката - арТиШок ПлЮс расти-
телни капс. х 30 на TerraPoint GmbH, 
австрия, е балансиран фитотерапев-
тичен продукт с екстракти от артишок, 
глухарче, бял трън и куркума, особено 
ефикасни при чернодробна, сърдечна 
и бъбречна недостатъчност, хроничен 
и остър нефрит, хроничен запек, гас-

трит, колит, подагра и нарушения на мастната обмяна. 
Подпомага изчистването и функционирането на черно-
дробно-жлъчната ситема и стимулира организма да се 
справя сам с проблемите. Артишокът действа слабител-
но и диуретично, понижава серумния холестерол и от-
странява стомашно-чревния дискомфорт (гадене, кисе-
лини, подуване, тежест и газове). Глухарчето действа от-
водняващо, стимулира работата на жлъчката и регулира 
обмяната на веществата. Белият трън ефикасно предпаз-
ва черния дроб от увреждания и стимулира клетъчната 
му регенерация. Препоръчва се при хронична интокси-
кация, злоупотреба с медикаменти, алкохолизъм. Екс-
трактът от куркума неутрализира свободните радика-
ли, предпазва черния дроб от токсини, подпомага кръ-
вообращението и понижава лошия холестерол. Прите-
жава антибиотични и противовъзпалителни свойства. 

За намаляване на теглото - Нса 
гарсиНиЯ – ХиТоЗаН растителни 
капс. х 60 на Espara GmbH, австрия, 
съдържа натурални съставки, които 
регулират обмяната на веществата 
и благоприятстват редукцията на те-
лесното тегло – екстракт от гарсиния, 
хитозан, глюкоманан, есктракт от бял 
боб и хром. Продуктът предотвратява 
превръщането на излишните въглехидрати в подкожна 
тлъстина и мазнини, които се отлагат в черния дроб. На-
малява апетита чрез отключване чувство на ситост и по-
тискане на желанието за храна. Забавя усвояването на 
захарите в тънките черва чрез временно възпрепятства-
не на ензимната активност, превръщаща скорбялата в 
захар. Подпомага естествената способност на органи-
зма за регулиране нивата на кръвната захар. 

За повече енергия и тонус - 
 рЕйШи – жЕНШЕН растителни капс. 
х 60 на Espara GmbH, австрия, е уни-
кално съчетание от прочути с целеб-
ните си свойства адаптогени. Гъбата 
рейши е естествен източник на гер-
маний и бета-глюкан, които активират 
имунната система и повишават защит-
ните сили на организма срещу вред-

ните фактори, влошаващи имунитета. Ускоряват се въз-
становителните процеси на увредените тъкани и клет-
ки, подходящ за хора, подложени на физически и/или 
емоционален стрес, при висок риск от заболяване на 
съдечно-съдовата система. Коренът жен шен укрепва 
приспособителните реакции в организма и допринася 
за увеличаване продължителността на живота. Съдържа 
широка гама минерали и витамини и над десет различ-
ни фитохормона, които осъществяват мощен адаптоге-
нен ефект. Женшенът е силен антиоксидант, всепризнат 
когнитивен активатор и ефективен антидепресант. При-
тежава изразено подмладяващо и регенеративно дейст-
вие върху физическото тяло в съчетание с регулиращ 
емоционално-психичните процеси ефект. 
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Кървенето на вен-
ците се засилва 
през пролетта, 

защото след дългите 
зимни месеци орга-
низмът се изтощава 
и имунитетът намаля-
ва. Проблемът е сери-
озен и засяга много 
хора. При проучване, 
проведено в България 
сред пациенти между 
30 и 60 години, е уста-
новено, че от кървене 
на венците се оплак-
ват 51% от изследва-
ните. От редовно кър-
вене на венците се оп-
лакват 16% от тях. 

Т е -
зи дан-
ни по-
казват , 
че кър-
в е н е т о 
на вен-
ците е 
е д н о 
от най-
ч е с -
то сре-
щ а н и -
те ден-
т а л н и 
страда-
ния. То 
в и н а г и 
е индикация за нали-
чието на някакъв про-
блем, който варира от 
грешки в поддържане-
то на оралната хигие-
на до сериозни забо-
лявания.

В много случаи кър-
венето на венците е 
съпроводено с други 
симптоми като посто-
янен лош дъх, подути, 
възпалени и зачерве-
ни венци, болка в уст-
ната кухина. 

Гингивитът е най-

характерното заболя-
ване, което причинява 
появата на кървене-
то. Той протича с по-
дуване и зачервяване 
на венците, болезне-
ност и обилно кърве-
не. Факторите, които 
отключват гингивита, 
са бактерии в плака-
та, която се натрупва 
по зъбите и води до 
възпаление на венци-
те. Когато гингивитът 
не се излекува навре-
ме, може да се стигне 
до пародонтит и пос-
ледваща загуба на зъ-
бите.

За здрави зъби и 
здрави венци ние ви 
препоръчваме инса-
дент - стоматологично 
средство с благопри-
ятен ефект при въз-
паление на венците и 
пародонта (гингивит и 
пародонтоза); за пре-
махване на лош дъх от 
устата и при вторична 
ксеростомия (сухота в 
устата) от медикамен-
тозен произход.

Клиничните и лабо-
раторните проучва-
ния показват, че ин-

садент има противо-
възпалително и реге-
нериращо действие 
върху съединителна-
та тъкан и епитела в 
устната кухина; нама-
лява налепите; преус-
тановява резорбцията 
на алвеоларната кост 
чрез стимулиране на 
остеоцитите; намаля-
ва разклащането на 
зъбите.

инсадент се разли-
чава от другите проду-
кти по качеството на 
съставките, фармацев-
тична-

та фор-
ма и технологията на 
производството. Ак-
тивните съставки се 
намират в по-ефектив-
на мастноразтворима 
форма – Solucaps (теч-
ни капсули), която поз-
волява бързото им и 
цялостно усвояване и 
осигурява по-мощно 
действие.

INSADENT®

Здрави венци 
за здрави зъби

С т о м а т о л о г и ч н о 
средство с благоприя-
тен ефект върху паро-
донта.

Кога 
да използваме 

Инсадент?
При някои заболява-

ния на венците и паро-
донта:
възпаление на вен-

ците и пародонта (гин-
гивит и пародонтоза);
за премахване на 

лош дъх от устата;
при вторична ксе-

ростомия (сухота в 
устата) от медика-

ментозен про-
изход.

Как да
 прилагаме
 Инсадент?

При гин-
гивит и па-
родонтоза 
- по 1 теч-
на капсула 2 
пъти днев-
но в про-
д ъ л ж е н и е 
на 3 месе-
ца. При нуж-
да  курсът на 

приложение може да 
се повтори.

При други състо-
яния продуктът се 
приема от 1 до 2 
капсули дневно. ин-
садент трябва да се 
приема непосред-
ствено преди хра-
нене.

инсадент е ес-
тествен продукт и 
е практически без-
вреден и при про-
дължително прило-
жение.
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За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към клиника Борола, 
софия 1202, ул. "Цар симеон" 52, тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com. За по-богата 

информация посетете www.insadent.com. Може да поръчате онлайн на www.momo.bg.

иНСаДеНт 
при 

кървене 
на 

венците

Празниците винаги са предпоставка за топлина и 
добро настроение. Обикновено сме с най-близките си 
и се наслаждаваме на всеки миг, опитваме се да заб-
равим за болката и притесненията. А може усмивката 
ни да бъде истински спокойна и ведра с малко помощ 
от природата. Продуктът GinkgoVin може да Ви бъде 
верен спътник и да Ви помогне да „стоплите” празни-
ците с много здраве.  

Екстрактът от гинко Билоба подобрява кръво-
обращението към мозъка и крайниците и спомага за 
усилване на паметта. Установено е, че екстрактът спо-
мага за снабдяването на мозъчните клетки с глюкоза, 
която е жизненонеобходима за правилното функцио-
ниране на мозъка и централната нервна система. Със-
тавките на Гинко Билобата не позволояват образува-
нето на тромби в кръвоносните съдове, като в също-
то време подобряват еластичността им и тяхната про-
ходимост. Това прави екстракта изключително препо-
ръчителен за хора, преживели инфаркт или инсулт, 
както и за хора, попадащи в рисковата група на тези 
заболявания. Приема се също от страдащи от атерос-
клероза и хипертония (високо кръвно налягане).

Екстрактът подобрява кръвооросяването на 
крайниците, благодарение на което успешно повли-
ява болестта на рейно, известна още като „синдром 
на студените крайници”. Приемът на екстракт от Гинко 
показва и положителни резултати при възрастни хо-
ра със затруднения при ходенето поради наруше-
но кръвообращение в долните крайници, което при-
чинява болки и подуване на краката.

Екстрактът от гроздово семе е мощен антиокси-
дант, който предпазва клетките от разрушителното 
действие на свободните радикали и подпомага нор-
малната циркулация на кръвта към малките перифер-
ни кръвоносни съдове (капиляри). Екстрактът от гро-
здове семе спомага за по-бързото зарастване на ра-
ни по кожата, като стимулира по-бързата регенери-
рация на наранените кръвоносни съдове. Гроздовото 
семе забавя стареенето на кожата благодарение на 
антиоксидантните си свойства. Има противоалергич-
ни и противовъзпалителни свойства и е силен иму-
ностимулатор.

Проантоцианидите заздравяват стените на вените, 
като предпазват от образуването на разширени вени 
и спукани капиляри. 

GinkgoVin е комбинация от двата екстракта, кой-
то съдържа 100 мг гинко Билоба екстракт и 50 мг 
екстракт от гроздово семе. Екстрактът от Гинко Би-
лоба е с най-голяма чистота ≤5 ppm (5 ppm е макси-
малното количество Ginkgolic acid, за което се счита, 
че не дразни стомаха). Екстрактите допълват и под-
силват взаимно действието си, което заедно с добра-
та им концентрация и изключителното им качество 
във всяка една таблетка прави продукта уникален за 
българския пазар.

 Търсете в аптеките и без рецепта! 

GinkgoVin - здраве и 
в празник, и в делник

За здрави зъби и 

ледваща загуба на зъ-

За здрави зъби и 

тична- ростомия (сухота в 
устата) от медика-

ментозен про-

ледваща загуба на зъ-

За здрави зъби и 

ростомия (сухота в 
устата) от медика-
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Острите белодробни 
заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а 
напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са ва-
жна причина за трайно 
инвалидизиране. В око-
ло 10% от възрастно-
то население се устано-
вява изразена в различ-
на степен дихателна не-
достатъчност. При хро-
ничната дихателна не-
достатъчност се наблю-
дава нарушение в алве-
оларно-капилярната ди-
фузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради 
задушаване на малките 
дихателни пътища, пре-
дизвикано от бронхиал-
на хиперсекреция. Всич-
ко това означава настъп-
ване на хипоксемия (на-
малено преминаване на 
кислород в организма и 
съответно по-ниското му 
съдържание в тъканите), 
но без хиперкапния (по-
вишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като 
въглеродният двуокис 
преминава през алвео-
ларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно 
от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 

дим и др. Важно е и то-
ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-
рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бога-

ти на слу-
зести ве-
щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екс-
т р а к т и т е 
от лечеб-
ната ружа 
имат из-
разен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
П р е п о -
ръчва се 

прилагането им при упо-
рити кашлици, магарешка 
кашлица, трахеити, брон-
хити. Освен това се уста-
новява благотворно вли-
яние на ружата по отно-
шение на язвена болест 
на стомаха и червата, хи-
перацидитетни гастрити, 
при остри и хронични ко-
лити, дори и при диарични 
страдания и дизентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 

прилага чай от очиболец 
многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 3 пъти 
по 2 капсули на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áð. õ 49 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 49 ëâ./
2 áð. õ 45 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 90 ëâ./

3 áð. õ 39 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 117 ëâ./ 

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖÅÍÀ: 

От болестта на Сьогрен 
страдат предимно жени

Специалистите отчи-
тат като причини за та-
ка застрашаващите ци-
фри наднорменото те-
гло, високите нива на 
холестерол и не на по-
следно място стреса. 
Най-притеснителен оба-
че се оказва фактът, че 
при хронично високо 
кръвно се засяга рабо-
тата на важни органи и 
системи и това води до 
тежки здравословни по-
следствия. По тази при-
чина лекарите препо-
ръчват кръвното да се 
поддържа във физиоло-
гични граници чрез ме-
дикаменти, правилно 
хранене и повече дви-
жение.

Д-р Георгиев, кардио-
лог, разказва за послед-
ните подходи в медици-
ната за справяне с ви-
сокото кръвно, аритми-
ята и завишения холес-
терол.

„Всички знаем как-
ви са последствията от 
приема на лекарства, 
но понякога това е не-
избежно. Аз препоръч-
вам на своите пациенти 

билковия продукт „кар-
диоксин“, който се ба-
зира изцяло на фито-
нутриенти, извлечени 
от Гинко билоба и Аро-
ния, и е  източник на 
вещества, които по ес-
тествен начин понижа-
ват нивата на лошия хо-

лестерол, подпомагат 
работата на сърцето и 
кръвоносните съдове и 
позволяват поддържа-
не на нормално кръв-
но налягане. Приемът 
на кардиоксин осигу-
рява препрограмиране 
на тъканите и клетки-
те, оказва ефект върху 
всички органи и систе-
ми в тялото. Клинични-
те проучвания показват 
регулиране на кръвно-
то при пациенти с реги-
стрирана хипертония от 

20 и повече години след 
прием от 2 до 4 месеца. 
При случаи на времен-
но покачване на кръв-
ното се наблюдава регу-
лиране още след третия, 
до петия прием.  Форму-
лата  на препарата е раз-
работена по рецептур-
ниците на акад. Никола 

Хлебаров, съз-
дател на мно-
го билкови тин-
ктури, носител 
на многоброй-
ни награди, све-
товно признат 
учен и изследо-
вател. Лично аз 
в практиката си 

съм виждал как след два 
месеца 80-годишни па-
циенти се превръщат в 
младежи. Всички споде-
лят, че са започнали да 
спят по-добре, имат си-
ли и енергия през целия 
ден, спрели са да се за-
дъхват и хроничните им 
болки са отшумели. Ня-
кои мъже дори се хва-
лят, че кардиоксин е 
оказал влияние на по-
тентността им.  По та-
зи причина препоръч-
вам ежедневен при-

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖÅÍÀ: 

Продукта 
„Кардиоксин“ 

можете да 
поръчате 

директно на 
телефон: 

0877 72 10 40, 
както и на
 интернет 

страницата: 
http://tonik.

info/cardioxin 
или в 

аптеките

ÏÎÑËÅÄÍÈ ÏÐÎÓ×ÂАÍÈß ÑÎ×АÒ, ×Å 75% 
ÎÒ ÁÚËÃАÐÈÒÅ ÑÒÐАÄАÒ ÎÒ ÊÐÚÂÍÎ!

ем на кардио-
ксин за поне 3 
месеца на всич-
ки мои пациен-
ти като профи-
лактично сред-
ство, особено 
когато са в на-
преднала въз-
раст. Ефектът 
е невероятен 
след това!

Болестта на 
Сьогрен съвсем не е 
толкова рядка, както 
се мислеше доскоро. 
Заболяването се раз-
вива обикновено у же-
ни, но може да се по-
яви и при мъже и де-
ца. Характерно е на-
маляването на сълзи-
те и слюнката. На това 
се дължи съхненето 
на очите и развитието 
на конюнкти-
вит, съ-
щ о 

с ъ -
х н е н е -
то на уста-
та. Може да се увре-
дят зъбите и да има 
смущения при прег-
лъщането на храната. 
Възможно е да се поя-
ви дразнеща суха каш-
лица, загуба на гласа и 
чести кръвоизливи от 
носа. Поради непри-
ятностите с храненето 
пациентите обикнове-
но отслабват.

Причината на забо-
ляването не е ясна. 

Предполага се, че бо-
лестта е автоимунна. 
В организма се обра-
зуват антитела срещу 
собствените тъкани 
на слюнните и слъз-
ните жлези.

Лечението се със-
тои в успокояване на 
болезнените прояви. 
Използват се различ-
ни капки за очи, „из-
куствени сълзи” и дру-

ги подобни 
п р е п а -

рати. 

Сре-
щу су-

хотата на ус-
тата се препоръчва да 
се пият по малко, но 
често течности, кои-
то не дразнят лига-
виците. Трябва да се 
избягват и дразнещи 
храни. При по-тежки 
случаи се препоръч-
ват кортикостероиди. 
Но въобще лечение-
то трябва да е под на-
блюдението на специ-
алист, който познава 
заболяването.

на очите и развитието 
на конюнкти-
вит, съ-
щ о 

куствени сълзи” и дру-
ги подобни 

п р е п а -
рати. 

с ъ -
х н е н е -
то на уста-

Сре-
щу су-

хотата на ус-



25.IV. - 1.V.2018 г.
17

Български 19Медицина Дълголетие

Народни средства 
при глаукома

1. Момина сълза 
и коприва – листа от 
коприва – 1/2 чаена ча-
ша, се смесват с цвето-
ве от момина сълза – 1 
супена лъжица. И две-
те билки се нарязват, 
а после се за-
ливат с пре-
варена во-
да – само 

с у п е н а 
л ъ ж и ц а . 
Оставяте ила-
ча за една нощ на тъм-
но. На сутринта слага-
те сода за хляб – чае-
на лъжичка и разбърк-
вате. Кашата налагате 
върху очите.

2. Билкова смес – 
по супена лъжица от 
следните билки: мато-
чина, стебла от дявол-
ска уста, цветове от ел-
да, канела, корени от 
гол сладник и джин-
джифил. Супена лъжи-
ца от сместа се залива 
с чаена чаша вряла во-
да. Стои 60 минути и се 
прецежда. Пие се 3 пъ-
ти на ден по 1/2 чаша. 
Може да се ползва как-
то за лечение, така и за 

профилактика.
3. жълта млечка 

– изцежда се сок от 
прясна билка, който 
се смесва със същото 
количество вода. В раз-
твора се намокря пар-
че плат, с който се пра-

вят компреси на очи-
те за 10 минути. После 
окото се изплаква мно-
го внимателно с вода. 
Компресите се правят 
по 2 пъти на ден. Важно 
е да кажем, че проце-
дурата не се прави по 
време на пристъп. Съ-
що така трябва да сте 
много внимателни с 
компресите, които сла-
гате, защото млечката е 
отровно растение.

4. Черни боровин-
ки – няколко пъти на 
ден си хапвайте по ед-
на шепа черни боро-
винки. Те предотвратя-
ват пристъпите и подо-
бряват зрението.

Д-р Станчев: Âúçìîæíî ëè å 
òþòþíîïóøåíå è çäðàâå 
çà áåëèÿ äðîá åäíîâðåìåííî

Бронхо клийнър можете 
да поръчате директно 

на телефон: 
0877 72 10 40, 

http://tonik.info/bronchocleaner/  или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:  

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

„Всички ние 
знаем каква вре-
да нанася тютю-
нопушенето и въ-
преки това не мо-
жем да се откажем 
от цигарите. Пре-
чистването на бе-
лия дроб е от пър-
востепенно значе-
ние, особено при 
пушачи и при хора, 
които живеят в среда 
със замърсен въздух.

Но дори човек ни-
кога да не е пушил, 
цигареният дим око-
ло него, промишлено-
то замърсяване, изго-
релите газове допри-
насят за увреждане-
то на белите дробо-
ве. Поради тази при-
чина дали сте отказа-
ли цигарите или нико-
га не сте пушили, де-
токсикацията на белия 
дроб е полезна за все-
ки един човек.

Ф и т о т е р а п и я т а 
предлага най-инова-
тивната формула за 

Âúçìîæíî ëè å 
òþòþíîïóøåíå è çäðàâå 
çà áåëèÿ äðîá åäíîâðåìåííî

Âúçìîæíî ëè å 
òþòþíîïóøåíå è çäðàâå 
çà áåëèÿ äðîá åäíîâðåìåííî

на половия живот.
След 3 месеца се променя 

тенът на кожата. Никотинът 
ограничава постъпването на 
кръв в горните слоеве на ко-
жата, което я прави по-бледа, 
суха и допринася за нейно-
то набръчкване. Никотинът 
стимулира появата на бръч-
ки, тъй като блокира изра-
ботването на колаген. Сис-

темното пречистване от ни-
котина в белия дроб позво-
лява правилното "хранене" 
на кожата и видимото й въз-
становяване.“

Препоръчителен прием за 
пълни резултати: 3 месеца. 
Без лекарско предписание.

епител.
След седмица се по-

нижава кръвното наля-
гане. Намалява се рис-
кът от инсулт, сърдеч-
носъдови заболявания, 
сърдечна и бъбречна 
недостатъчност, стено-
кардия. 

След 2 седмици от-
слабва кашлицата. Тя 
не изчезва веднага, тъй 
като на дробовете Ви е 
необходимо време за 
извеждане на натрупа-
лите се в тях вредни ве-
щества. Щом започнете 
приема на BRONCHO 
CLEANER, тялото Ви за-
почва да се възстано-
вява и прочиства. По-
добрява се качеството 

пълно очистване на бе-
лия дроб от натрупани с 
години отрови по него. 
Това е лидерът в своя 
клас продукти Бронхо 
клийнър – с  екстракти 
от Живовляк, Евкалипт, 
Джинджифил и Вит. С.

Данните показват 
какво се случва във 
времето след прием на 
Бронхо клийнър:

След 8 часа се извеж-
да въглеродният окис – 
нивото на кислород в 
кръвта се нормализира.

След 2 дни се извеж-
да никотинът, връщат 
се вкусовите усещания, 
обонянието. След 3 дни 
в дробовете се възста-
новява ресничестият 
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×ервеното еëе÷е

Следва

ДА си ПРиПОМниМ КлАсиЦиТе

НЕГОСТОЛЮБИВО СЕЛО
иван ВаЗоВ

Недей да 
остаряваш!
Ти спря се. Каза: 

„Остарявам.”
Недей! Телата дом са 

на душата.
А нашите души са млади
и млади още са сърцата.

Летят, летят… 
Една след друга

препускат вихрени 
години,

но любовта си с теб не
 губим

и все така вървим 
щастливи.

Недей, любов! Недей от
 мен да искаш,

че остаряваш аз да ти
 повярвам!

Недей, любов!
 Не позволявам!

Недей, любов! Недей 
да остаряваш!

роза ВасилЕВа, 
софия

Танцувам като нестинарка
върху жарта на свойта съвест.
Ту тук ме поопари малко,
ту там изгаря ме до унес.

Краката ми са наранени,
краката ми са във мехури
от обичи несподелени
и от постъпките ми щури.

Но аз не спирам да танцувам,
макар че болката ме пари,

кръвта ми българска бушува
от мечти нови, битки стари;

от миналото ни далечно,
от днешния ни ден попарен,
от знамето ни – що е вечно…
Не от предали ме другари!

И чудя се какво крепи ме.
Не празнодумни пледоарии!
С каквото трябва, аз ще скъсам.
Не късам пъпната си връв с

 България!
жанета гЕНоВа,

 атланта, 
щат Джорджия

Бях десетинагодишна и както всички 
деца на село, така и аз участвах в раз-
пределението на ежедневните задъл-
жения в семейството. Моята задача бе-
ше да водя на паша двете ни козички, 
които много обичах. От онези години 
имам един незабравим спомен.

Беше след жътва, снопите още стоя-
ха на купи по нивите. Недалеч от селото 
имаше едно място, което наричаха „Ли-
лякаша”. Всъщност беше малка акацие-
ва горичка, по-точно храсталак. Аз го 
предпочитах, защото моите козич-
ки много харесваха тези крех-
ки, свежи акациеви листенца. 
И когато те хрупкаха сладко-
сладко, аз се отдавах на ед-
на моя любима игра – строях 
си къща. С клечки, камъчета, 
тревички издигах моя въоб-
ражаем бъдещ дом. На тава-
на окачвах „полилеи” от едни 
жълти цветя – същински лампи-
они. Имах и градинка с ограда. Та-
ка се увличах в играта, че не чувах и 
не виждах нищо наоколо… В един миг 
внезапно притъмня. Погледнах небе-
то – огромен черен облак беше скрил 
слънцето. Задуха вятър, затрещяха гръ-
мотевици и светкавици. Небето се от-
вори и изсипа всичката си вода отго-
ре ми. Опитах се да се скрия под едно 

храстче. Козичките, уплашени и трепе-
рещи, завряха главите си в подмишни-
ците ми. Внезапният небесен душ ни 
поливаше безмилостно, а наоколо ня-
маше жива душа. Кой се страхуваше и 
трепереше повече – аз или козите, не 
зная… И както всяка лятна буря, бързо 
мина и ни отмина. Слънцето отново за-
сия и се усмихна на окъпаната земя. Ко-
зите пак захрупкаха измитите листен-

ца. „Къщата” ми бе-
ше съборена от 

вятъра и от 
дъжда. Аз 

бях мокра 
до кости. 
Ч е р в е -
ното ми 
п л е т е -
но еле-
че беше 

п у с н а л о 
боята си, 

която се сти-
чаше на ивици 

надолу по басмяна-
та ми рокличка. Слънцето при-
журяше – може би нарочно, за да изсу-
ши дрехите ми.

Оттогава много време изтече – ос-
тана ми споменът за червеното елече.

лиляна ПЕТкоВа

Европа, млада и 
непохитена,
четеше свой ри-
царски роман,
когато във зора 
незазорена
загина рицарят 
Иван Шишман.

Европа плачеше 
за Жулиета,
Европа се 
прехласваше 

по Бах…
А с вълчи вой в 
тракийските 
полета
вървяха
 глутниците 

на аллах!

Когато, обкръжена от слугини,
тя тънеше в охолство и разкош,
във Солун на пазара на робини
гяурките вървяха пет за грош.

Когато тя строеше катедрали
и замъци… във стария Балкан
скърбяха тънки липови кавали
и плачеха за Алтанлъ Стоян.

Въздигаха се кървави калета,
градени със отрязани глави.
И всъщност си остана непревзета
страната на хайдушките орли.

А беше колкото калпак голяма,
широка колкото следа от лъв,
но се превърна в страшна вълча яма,
покрита с кости и залята с кръв.

Със кремъклийка пушка, с проста сопа,
със камък и стрели от бучиниш
дедите ни завардиха Европа
и турците не стигнаха Париж!

ивайло БалаБаНоВ

Íåïрåвçåòа 
сòрана

Áúëãàðêà

Продължение от бр. 16
И конникът поздрави 

весело и отмина.
Матвеев се обърна към 

кръчмаря:
- Хей, давай мене хлад-

ната водата!
Русинът, макар и живял 

в България доста, не знае-
ше още поне сносно бъл-
гарски. Руският му език би-
дейки разбиран от всички 
в столицата, той не беше 
усетил нужда, нито ходеше 
пък да научи местния. На 
тая леснотия в общението 
с българите се дължи яв-
лението, че русите от всич-
ки славянски народи най-
мъчно и най-слабо усвоя-
ват българския език.

Кръчмарят, един здрав, 
гоен, червенобузест шоп с 
хитри очи, с големи, дълги 
до ушите ястъклии муста-
ци, каквито често учудват 
по селата, не се помръдна, 
като че не чу. Види се, че 
чуждото лице с голяма руса 
брада на пътника и грубич-
кият завален език, на който 
му искаше вода, му напра-
виха лошо впечатление. А 
може би и наглият поглед 

на конника го разсърди.
Матвеев седна отвън на 

трикракото столче под сян-
ката на стряхата, бришейки 
потта си и очаквайки вода.

Той се зачуди, когато 
видя кръчмаря, облегнат 
небрежно до вратата, че 
стои спокойно, че-
шейки влакнес-
тите си гърди.

- Дай во-
дата бе! - из-
вика той не-
търпеливо. 
Тоя рязък тон 
съвсем го погу-
би в понятието на 
шопа. Той се изкашля 
и продума кратко:

- Нямаме вода.
- Няма вoда? - попита 

учудено русинът
- Няма, господине.
- А в селo няма?
- И в село няма.
- Как?
Матвеев се разсърди.
- Ти вреш! - каза той.
- А?
- Фонтан няма?
Шопът никак не разбра.
- Кой ти разбира от ези-

ка! - избъбра той пренебре-

жително и си влезе в кръч-
мата.

Матвеев кипна, но ре-
ши да действува с благост 
на упорития неприветлив 
селянин.

- Молим, платим... - 
подвзе той, като се изпра-
ви на вратата.

- Молиш се, ама късно... 
няма вода... - прекъсна го 
шопът и захвана да треби 
по поличките, дето се ре-
дяха чаши и съдове.

Приближиха се и други 
селяни, привлечени от ве-
лосипеда, още новост по 
онова време. В тая жега те 
носеха кожуси! Кръчмарят 

излезе и се посшушука с тях. 
Очевидно той им обясня-
ваше с какъв човек имат ра-
бота. Те климнаха одобри-
телно, напълно съгласни с 
онова, което той им казва-

ше.

Русинът, възмутен, по-
пита селяните отде пият во-
да, като посочи един кладе-
нец наблизо.

- Из тоя кладенец само 
добичетата поим, водата 
не чини за хора, господи-
не, не добра вода - отго-
вориха те.

- Но человеци где по-
ят се ?

- Ние ли? Ние си налива-
ме вода ееей от тамока, от 

изворо при могилата ете... 
- и селяните посочиха един 
гол уединен рът, който сто-
еше надалече най-малко 
на пет километра. После 
прибавиха ухилено:

- Ваша милост с тия дя-
волски колца завчас ще 
хвръкнеш там - и те посо-
чиха велосипеда.

Русинът ги погледна с 
ужас: жаждата го мъчеше, а 

тия селяни го праща-
ха още пет киломе-

тра в пека! И как 
тъй може да съ-
ществува това 
село без вода 
край него? Той 

извади пари да 
им даде за водата, 

която биха му доне-
сли от някоя къща. Но му 

отговориха, че нямало на 
тоя час вода никъде! Как! 
Хрумна му тогава да иде да 
се напие от блудкавата ва-
да на кладенеца, но почув-
ствува отвращение и поис-
ка вино, поне с него да за-
лъже на миг жаждата си.

- Свърши ни се винo-
то, господине - отговори 
кръчмарят, - няма.

Той поиска поне да яде.
- Има яйцо?
- Няма.
- Има сирене?

- Няма.
- А пилето?
- Нямаме пилета.
- А там има - каза той, ка-

то посочи няколко кокош-
ки, що кълвяха по мегдана. 

Кръчмарят отговори:
- Они са болни, не са за 

ядене.
Матвеев изпули очи.
- Дайте хляба само!
- Да ще господ хляб...
- Что?
- Свършил ни се, да про-

щаваш.
И другите селяни каза-

ха, че у тях децата изяли 
всичкия хляб.

Ужасно.
Матвеев сред това село 

приличаше на пътник, за-
блуден в неизвестна пус-
тиня, умиращ безпомощен 
от жажда и глад. И горко 
обидно чувство се появи 
в душата му.

"И ние ляхме кръв за 
тоя народ! - си помисли 
той злобно. - Може би 
имаше право фон Шпи-
гел... - и повтори на ума си 
последната фраза по нем-
ски: Sie haben die grösste 
Dumheit in der Geschichte 
gemacht. Да, да, величай-
ша глупост! Има право 
фон Шпигел..."
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сПОДелеТе с нАс

Аз съм жена на 65 години, вече 
пенсионерка. Останах сама преди 
10 г., когато съпругът ми почина. 
Децата се задомиха, поеха по своя 
път. Живея в голям град. Имам 
много познати, излизам на кафе, 
на ресторант, но вечер се при-
бирам сама и се чувствам ужас-
но. Учудвам се каква е тази моя 
психика, защото на тази немалка 
възраст аз все още си мечтая за 
любов и топлина. Липсата на обич 
много ми тежи, чувствам някак-
ва празнота и не знам как да се 
откъсна от това чувство и да се 
концентрирам върху друго нещо 
в живота си. 

Може би аз не ставам за оби-
чане, защото съм стара. Мъжете 
обичат младите жени. Записах се 
в сайт за запознанства, но виждам, 
че ми пишат предимно млади мъ-
же с неприлични предложения и 

много рядко някой на моята въз-
раст. Харесах един господин, но 
след като почнаха да потръгват 
нещата между нас, той ме отряза 
със стандартното изречение, че 
има нужда от време. Сега се чувст-
вам още по-празна и необичана. 
За втори път чувам това изрече-
ние и може би вината е в мен. Аз 
просто не ставам за връзка. Ин-
тересна съм в началото, а после.. 
не ме искат. Какво ми има? Защо 
не заслужавам поне малко любов? 
Може би, като искаш нещо твър-
де силно, то ти се отнема. 

Знам, че съм вече на възраст и 
някой може би ще ме упрекне за 
това, което споделих, но все още 
имам желание и мен някой да ме 
прегърне и да съм важна за ня-
кого. Права ли съм, или не? 
Дали не искам много?

Äàëè íå èñêàì ìíîãî?

Животът ми пре-
мина странно. При 
нормално семейство 
с две деца аз напус-
нах съпруга си пре-
ди повече от 20 годи-
ни, защото тормозе-
ше децата. Беше пре-
калено строг към тях, 
караше им се непре-
къснато и ги биеше. 
Като поотраснаха, те 
се отчуждиха от него, 
показваха явното си 
неуважение. Това го 
озлобяваше още по-
вече и налиташе да 
ги бие за най-малко-

Aëeêc Paeâa: C Kpècòèÿí 
ce oòêpèxìe â „Ïoëèöaèòe 

oò êpaÿ ía ãpaäa”

Зуека -  женен 
за две жени? 

то нещо. Сърцето ми 
се късаше всеки път, 
когато бях свидетел на 
подобни неща. Стигна 
се дотам, че един ден 
изгони синовете ни от 
жилището. Опитах се 
да ги защитя, но той се 
нахвърли и върху мен. 
Даже ми посегна. В то-
зи момент реших да го 
напусна заедно с деца-
та. Излязохме на квар-
тира, оставихме го сам 
в апартамента. Минаха 
години, бях с добра ра-
бота и заплащане и ус-
пях да купя ново жи-

Иpенa Mилянкoвa 
бpеменнa c шесто дете 

Íàïóñíàõ ñúïðóãà 
ñè çàðàäè äåöàòà

лище за мен и деца-
та. Съпругът ни по-
степенно престана да 
ни търси. Разбрах от 
съседи, че се е про-
пил. Напуснал е рабо-
та и си стои вкъщи и 
пие. Жал ми е, но ни-
кога няма да се вър-
на при него. Живо-
тът е твърде кратък, 
за да го пропиляваш. 
По-добре да бъда са-
ма, но не и заедно с 
такъв човек!

а. к., 
Провадия

Иpена Mилянкова 
оcтави вcички c отвоpени 
ycта, няма втоpа като нея! 
Mиcката май cе боpи за 
влизане в pекоpдите на 
Гинеc. За най-голям бpой 
pаждания, pазбиpа cе. И 
като гледаме, има голе-
ми шанcове да го поcтиг-
не, защото е… бpеменна 
отново. Това не е някаква 

измиcлица, а cамата иcти-
на. Иpена е вече в шес-
тия меcец и очаква моми-
ченце. Tо ще е шеcтото й 
поpед дете, като вече има 
четиpи от Pоcен Чолов – 
Чолата и едно от Hикола 
Чолаков. 

Kакто знаем, Чолаков 
от няколко години наcам 
е нейната половинка и 
опоpа в живота. Двама-
та cе cpещнаxа, cлед като 
Чолата влезе в затвоpа за 
cклоняване към пpоcти-
тyция, а Иpена cе опит-
ваше да cе излекyва от 
тоpмоза мy.

Mилянкова беше мал-
тpетиpана физичеcки 
и пcиxичеcки от Чолов, 
на когото обаче ycпя да 

даpи четиpи деца. Cлед 
това тя cе влюби в Hикола 
Чолаков и почти веднага 
зачена c наcледника мy.

Иpена Mилянкова ня-
маше пpоблеми да пази 
в тайна от pодните ме-
дии наcтоящата cи бpе-
менноcт, тъй като тя от-
давна cе отдели от мод-
ните cpеди y наc. Двамата 
c Чолаков живеят cъвcем 
нормален и cпокоен жи-
вот заедно c децата си.„За 
cвоите едва 32 години та-
зи жена е иcтинcки фе-
номен. Tакава cтpаcт към 
възпpоизвеждане отдав-
на не бяxме виждали – 
нито y наc, нито по cве-
та“, коментиpат потpеби-
тели в мpежата.

алекс раева и Kрис-
тиян Mилатинов си 
паснали от първия мо-
мент!

Ч а р о в н а т а 
алекс раева дос-
та време вече 
крие кой е мъжът 
до нея. след раз-
дялата й с дълго-
годишния парт-
ньор диджей Дон-
чо александра ре-
ши да пази в пъл-
на тайна личния си 
живот.

Наскоро тя 
xвърли бомба-
та, като разкри 
силните си чyв-
ства към xyбаве-
ца Kристиян Mи-
латинов. Знаем го 
с ролята мy на чен-
гето Kрис в сери-
ала „Полицаите от края 
на града“.

„Kристиян много ми 
пасна като натюрел. 
Tой е от този тип xора, 

с които биx се сближи-
ла и в живота като при-
ятел, защото е експан-
зивен, иска да yсети не-

щата и без страx вли-
за в ситyации. Mного 
е зареждащ. усетиx го 
на снимачната площад-
ка“, разкри наскоро в 

интервю алекс раева.
Tя обаче не остави 

феновете си да си въоб-
разяват задълго, че Mи-

латинов е тайната й 
половинка в живота. 
Даде да се разбере, 
че отношенията им 
са само приятелски 
и колегиални. 

„обожавам и 
фyтбола, и актьор-
ството. обичам да 
играя. Bъв всяка 
една професия, в 
която навлизам, го 
правя с yдоволст-
вие. Правете как-
вото правите със 
страст, любов и се 
забавлявайте. Tака 
нещата ще ви се по-
лyчат. За да yспееш, 
трябва да се про-
валиш много пъти. 

Bинаги наyчаваш не-
що ново“, казва сами-
ят Mилатинов. По ко-
гото вече са лyднали 
много момичета. 

Bасил Bасилев все 
още се води венчан за 
дрyга жена. Kомикът е 
щастливо женен за ре-
жисьорката Ани Bиче-
ва. Само че водещият 
на „Господари на ефи-
ра” не е прекратил пре-
дишния си брак. Близки 
до комика разкриxа раз-
търсващата тайна. 

Ани Bичева дори го 
дари със син. Само че 
актьорът все още не е 
разтрогнал първото си 
венчило. Hе с майка-
та на дъщеря мy Деви-
на - Hина Димитрова. 
Hея той така и не я е 

завел до олтара. 
А с първата си 
съпрyга - пиарката на 
СДС Рyмяна Узyнова.

Двамата с Узyно-
ва вдигат тежка сватба 
през 1990 г. Бракът им 
обаче трае кратко, ед-
ва три години. Πосле се 
разделят, но датата на 
развода съвпада с деня 
на лъжата - 1 април. „Kа-
то се развеждаxа, беше 
много забавно. Съдия-
та постоянно мислеше, 
че това е майтап и Зyека 
е докарал колеги, които 
да го снимат със скрита 
камера. B крайна сметка 

Е. к., стара Загора

бракът им беше разтрог-
нат, но само пред дър-
жавата. Πред Бог и църк-
вата той още е съпрyг 
на Рyмяна“, обясняват 
източниците.

 След раждането на 
сина им Ани Bичева 
го натиска да yзаконят 
връзката си. И вдигат 
сватба. Само че как ще 
приеме факта настояща-
та мy съпрyга, че мъжът 
й все още се води женен 
за дрyга. Заради което с 
Bасил Bасилев - Зyека не 
могат да сключат църко-
вен брак.
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Ще ни радва краля на валса 

страницата подготви  Невена НиколоВа

От стр. 1
Първа изразява най-

съкровените и интимни-
те душевни преживява-
ния на жената. Стилът й е 
съчетание между народ-
нопесенната фолклорна 
лексика и модерни пое-
тични средства. При Баг-
ряна творчество и лич-
ност се припокриват из-
цяло. Стиховете й са огле-
дало на живота й, утвър-
ждаване, но и прозорец 
към съвсем личния й свят, 
отвъд догматичните при-
съди на обществото и су-
хите факти за постъпки-
те й. Те ни разкриват мо-
тивацията, 
д в и ж е щ а -
та ги стихия 
и чрез тях 
достигаме 
до пълно-
кръвния об-
раз на жена-
та, която за-
става като 
творец сре-
щу патри-
а р х а л н и -
те порядки 
и условностите; осмеля-
ва се да разобличи при-
видността. Грeхът на Баг-
ряна се състои в това, че 
съвсем неприкрито дава 
гласност на тези процеси. 
Образът на жената в лите-
ратурата, която отхвърля 
закостенелите принципи 
като непотребни, остаре-
ли и неприсъщи за нея, 
осъзнаваща своята ро-
ля, търсеща и изисква-
ща свободата си, е почти 
антагонистично противо-
поставен на познатите ни 
лирически героини на Ва-
зов, Йовков и Елин Пелин. 
При тях ценностната сила 
на жената е насочена са-
мо към родовото, общо-
то и неговото добруване. 
Индивидуалното щастие 
и себеизразяване се на-
лагат като остър контраст 
именно с новите търсе-
ния на Багряна. Стихове-
те й покоряват със силни, 
но и интелектуално ос-
мислени чувства, с мъд-
рото осъзнаване на инту-
итивно постигнатата хар-
мония на битието. Разма-
хът на вдъхновението и 
високата поетическа кул-
тура придават на поези-

Стихиите на един живот
ята на Баг-
ряна голяма 
въздейства-
ща сила. 

Елисаве-
та Любоми-
рова Белче-
ва е родена 
на 29 април 
1893 г. в Со-
фия. След ка-
то завършва 
гимназиал-
ното си об-
разование, 
работи като 
учителка в 
с. Недялско, 
в Югоизточ-
на България. 
Там получа-
ва непосред-

ствени впечатления от жи-
вота на селската жена. По-
късно следва славянска 
филология в Софийския 
университет. Започва да 
пише стихове едва 14-го-
дишна и през 1915 г., под-
тикната от Йордан Йов-
ков, публикува две свои 
творби в сп. „Златорог“. 
Първата й стихосбирка - 
„Вечната и святата“, изли-
за през 1927 г., донасяйки 
й широко признание и по-
пулярност. Следват „Звез-
да на моряка” и „Сърце чо-
вешко”. През 50-те години 
се увлича по декларатив-
ната тезисност със стихо-

сбирката „Пет звезди”, но 
по-късно се връща към 
стила си и издава „Контра-
пункти”, „Светлосенки” и 
„На брега на времето”. Но-
сителка е на златен медал 
на Международната асо-
циация на поетите в Рим. 
През 1943, 1944 и 1945 г. 
е номинирана от Стефан 
Младенов за Нобелова на-
града за литература. Сти-
ховете й са преведени на 
30 езика.

През 1919 г. Багряна 
сключва брак с офице-
ра Иван Шапкарев. Само 
след четири години оба-
че настъпва дълбоко раз-
стройство в отношенията 
им. Елисавета заминава за 
Германия и остава една 
година. Когато се връща, 
решава да събере багажа 
си от общия им дом. Дата-
та е 16 април 1925 г. – де-
нят на атентата в църква-
та „Света Неделя“. Йордан 
Василев, съпруг на Блага 
Димитрова, разказва: „Ма-
кар и разделени, той ка-
валерски я придружава и 
помага. На връщане мина-
ват край „Света Неделя”, 
като офицер е длъжен да 
присъства на погребени-

ето на генерал. На входа 
на църквата дежурният го 
връща – опелото вече е 
започнало, а в разстрое-
но състояние Иван е заб-
равил да си вземе задъл-
жителните пелерина и ръ-
кавици. След като той се 
отдалечава, трясва стра-
хотен гърмеж – атентатът. 
И полк. Шапкарев добавя 
с мъка: „Лиза ме направи 
нещастен, но ми спаси жи-
вота!“

Плод на любовта им е 
единственият син на Баг-
ряна – Любомир. Страстта 
на Елисавета към поезия-
та не се приема от семей-
ството на съпруга й. Това е 
и главната причина поете-
сата да пише под различ-
ни псевдоними – ЕлБле-
нова, Ничия Долче. При-
нудена да крие тетрад-
ките със стиховете си, а 
свекърва й – необразо-
вана жена с лют и влас-
тен характер, вдовица на 
известния фолклорист 
Кузман Шапкарев, смя-
та, че снаха й не си гле-
да женските задължения 
и съпруга, а се занимава 
с нещо вятърничаво, ма-
ловажно и неподходящо. 
Лиза се задушава в тази 
атмосфера, намирайки я 
за еснафска и дребнава. 
Творческите й амбиции и 
вродената волност на ха-

рактера се оказват в ка-
пан. И взема едно от най-
осъжданите решения в 
живота си – изоставя съ-
пруга и сина си. Той дъл-
ги години не предполага, 
че именно известната по-
етеса е негова майка. Се-
мейството му го лъже, че 
тя следва в Париж, за да не 
знае, че родителите му са 
разведени. По-късно Лю-
бомир разбира, че това е 
споразумение между Баг-
ряна и Шапкарев, и едва 
на 16 години открива ис-
тината за майка си, и то от 
вестниците. 

Любовният триъгъл-
ник между професор Бо-
ян Пенев, съпругата му 
Дора Габе и Елисавета 
Багряна е другото лю-
бопитно в живота на го-
лямата поетеса. Спорно 
е дали по-младата Лиза 
отмъква коварно съпру-
га на Дора Габе. Според 
биографи и изследовате-
ли обаче по времето, ко-
гато Пенев и Багряна за-
почват любовта си, той не 
живее със съпругата си 
от шест години, макар и 
да не са официално раз-
ведени. Те остават жене-

ни до смъртта на профе-
сора, въпреки че той съ-
жителства с Лиза. Двама-
та се запознават в дома на 
Маня Милетич и Начо Бу-
курещлиев. По-късно за-
минават за Франция, жи-
веят в Париж и пътуват из 
страната. От това пътува-
не се ражда изящната сти-
хосбирка „Бретан“. Кога-
то се връ-
щат в Бъл-
гария, про-
ф е с о р ъ т 
е решен 
да получи 
развод и 
да узако-
ни връзка-
та си с Ли-
за, но уми-
ра неочак-
вано по 
време на 
р у т и н н а 
операция, 
о с т а в я й -
ки след се-
бе си паре-
ща вражда 
между две-
те. Поете-
сите не си 
п р о г о в а -
рят две де-
сетилетия. 

Съдбата 
к р ъ с т о с -
ва Багря-
на в любовни съперни-
чества с Дора Габе още 
веднъж. Мъжът в живота 
и на двете е известният 
публицист и дипломат То-
дор Христов. Като младе-
жи с Лиза изживяват крат-
ка любов, докато той е ди-
ректор в селското учили-
ще, където тя преподава. 
Разделят се, когато бъде-
щата поетеса заминава да 
следва в София. Две де-
сетилетия по-късно Хри-
стов се влюбва в Дора 
Габе. Малко преди да се 
венчаят обаче, той е по-
косен от инфаркт в посол-
ството в Москва, където 
е пълномощен министър.

Лиза моли Дора за по-
мирение. Дали това е при-
чината, не е съвсем ясно, 
но Габе запознава Багря-
на с бъдещия си съпруг 
Александър Ликов – ди-

пломатичен, интелиген-
тен и много харизмати-
чен мъж, при среща в 
Народния театър. Скоро 
след това Ликов отменя 
годежа си с Дора и се же-
ни за авторката на „Вечна-
та и святата“, а венчавка-
та им е благословена лич-
но от патриарх Кирил. Как 
точно се е развила поред-

ната драма, Багряна не 
споделя и с най-близките 
си приятели. Остава съпру-
га на Ликов до смъртта му 
през юли 1954 г. По-късно 
изявява желание да бъде 
погребана до него.

И двете с Дора Габе ня-
мат повече бракове. Но 
тук-там се споменава за 
още един техен „общ лю-
бим“ - чешкия поет, ком-
позитор и художник Ви-
тезслав Незвал. Че с не-
го Дора има роман през 
1933-1934 г. свидетелст-
ват десетки писма и един 
епос на Незвал, в който 
българката е главна геро-
иня. Багряна пък разказва 
пред приятели, че Незвал 
е бил влюбен и в нея. През 
60-те, 70-те и 80-те годи-
ни на миналия век двете 
грандами на поезията ни 
често демонстрират при-

ятелство в писателски-
те кръгове. Ходят заедно 
и по чуждоземни фору-
ми - литературни, мирни, 
граждански. 

Процесът срещу Нико-
ла Вапцаров и ролята на 
Багряна в него са една от 
най-спорните точки в ней-
ната биография, която по-
лучава крайна обществе-
на присъда. Дали Елисаве-
та е могла да спаси поета 
и доколко всъщност пока-
занията, направени от нея 
и от художника Констан-
тин Щъркелов като сви-
детели, имат значение за 
съдбата на арестуваните 
през пролетта на 1942 г., 
са въпроси, на които ед-
ва ли има кой да даде ед-
нозначен отговор. Както 
споделя самата поетеса: 
„Трябва да кажа, че самия 
Вапцаров аз лично не по-
знавах. Когато през лято-
то на 1927 г. ходих с Щър-
келов в Банско, Вапцаров 
го нямаше. Преди проце-
са не съм следила поети-
ческите му прояви. И ни-
кой от приятелите му по 
време на процеса не дой-
де при мен да ме подготви, 
да ми разкаже за живота и 
поезията му. Вечерта пре-
ди да се явя като негова 
свидетелка, при мен дой-
де Матвей Вълев и ми до-
несе стихосбирката „Мо-
торни песни“, екземпляра 
на Б. Ангелушев. И аз цяла 
нощ ги четох.” „Има ли ро-
долюбие в неговата пое-
зия?“, питат я още в съда. 
„Да, има! - отговаря Багря-
на. - Това са фактите. Ос-
таналото е само безотго-
ворно разпространение 
на клюки.“

Елисавета Багряна уми-
ра на 23 март 1991 г., на 
98 години. Последното 
й пристанище се оказва 
старческият дом в Горна 
баня. Според секретарка-
та й умира пренебрегната 
от близките си и сама. Но 
и до днес звучат дръзки-
те строфи на младата Баг-
ряна „може би съм грешна 
и коварна,/ може би сред 
път ще се сломя,/аз съм 
само  щерка твоя вярна,/
моя кръвна майчице земя”. 

Във Франция

с Дора Габе

Знаменитият холандски цигу-
лар Андре Рийо и неговият оркес-
тър  „Йохан Щраус” идват на турне за 
първи път у нас. След като билетите 
за първия концерт на 16 юни се раз-
продадоха за 3 дни и „Арена Арме-
ец“ се оказа тясна за неговите почи-
татели, Краля на валса обяви втора 
дата за концерт на 17 юни. София е 
поредна спирка от световното турне 
на Рийо, което ще премине през Ев-
ропа, Мексико, Израел, САЩ, Аржен-
тина и Австралия. „Искам да благода-
ря на всички в България за изключи-
телно топлото посрещане! Повече от 
30 години аз и моят оркестър „Йохан 
Щраус“ свирим навсякъде по света и 
сега сме много развълнувани да дой-
дем за първи път във вашата страна. 
Очакваме с нетърпение тези концер-
ти и да видим българските си прия-

тели да танцуват под звуците на на-
шите красиви валсове. Благодаря ви 
за подкрепата и за любовта!“, заявя-
ва Рийо.
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Заралии препънаха 
„червените“

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

на тенис турнира в Монте Карло

„Орлите“ 
продължават 
победния си ход

„Сините“ 
приземиха

 Верея

Групата на шампионите евроволей 2018

Отборът на Лудого-
рец продължи да вил-
нее мощно в мачовете 
от плейофите на Първа 
лига. Българският шам-
пион се наложи с 4:2 ка-
то гост над Ботев (Плов-
див). По този начин "ор-
лите" постигнаха пета 
поредна победа в пър-
вата шестица и се откъс-
наха на цели 10 точки 
от преследвача ЦСКА-
София. 

Диого Кампос изведе 
своя тим напред още в 
четвъртата минута, а в 
22-ата Вандерсон из-
равни. В 29-ата минута 
разградчани стигнаха 

до пълен обрат чрез по-
падение на Кешерю, но 
радостта им бе кратка. 
В 41-ата минута Милко 
Георгиев изравни с де-
бютно за "канарчетата" 
попадение. В 72-ата ми-
нута Игор Пластун отбе-
ляза с глава за 2:3, а шест 
минути по-късно името 
си сред голмайсторите 
записа и Шверчок – 2:4.
БоТЕВ ПД - луДого-
рЕЦ 2:4

1:0 Кампос 4
1:1 Вандерсон 22
1:2 Кешерю 29
2:2 Георгиев 41
2:3 Пластун 72
2:4 Шверчок 78 

Отборът на Левски най-накрая прекъсна чер-
ната си серия без победа в първенството. "Сини-
те" победиха Верея с 2:0. 

Пред празните трибуни на "Георги Аспару-
хов" попаденията реализираха Холмар Ейолф-
сон (41) и Роман Прохазка (57). Словакът, който 
беше в основата при обрата срещу ЦСКА-София 
(2:2) през седмицата, беше най-добър на терена, 
като асистира за първото попадение и сам вка-
ра втория гол.

Както е известно, домакините изтърпяваха на-
казание заради тежкия инцидент с ранения по-
лицай след хвърлена бомбичка от сектор "Б", ка-
то двубоят бе затворен за фенове.

Успехът прекъсна негативната серия от шест 
поредни мача без победа на Левски в шампиона-
та. Освен това "сините" взеха трите точки за пър-
ви път от 7 март, когато надвиха с 3:2 Черно мо-
ре във Варна. Победата беше първа за 26-крат-
ните шампиони в плейофите, където имаха едва 
една точка от четири мача, а също така и първа 
на "Герена" от 18 февруари, когато столичани 
надвиха с 1:0 Ботев (Пловдив) след автогол на 
Пламен Димов.

За тима на Делио Роси това е едва трети ус-
пех от 15 мача срещу тимовете в първата шести-
ца през тази кампания, като две от тях са срещу 
Верея. Лошата новина в лагера на левскарите е 
контузията на Милош Цветкович, който напусна 
терена в 77-ата минута, накуцвайки.

Сърбинът се свлече сам на терена при бърза 
контраатака, а веднага след това на негово мяс-
то дебютира Томислав Папазов, който е едва на 
16 години. 

Цветкович почти сигурно ще пропусне дерби-
то с ЦСКА-София в полуфинала реванш от Купа-
та на България през седмицата.

 лЕВски - ВЕрЕЯ 2:0
1:0 Ейолфсон (41) 
2:0 Прохазка (57)

Пет кръга преди края на първенството ЦСКА-
София се сбогува с шансовете си за титлата, след 
като завърши 1:1 при гостуването на Берое и вече 
изостава на 10 точки зад лидера Лудогорец. Ста-
нислав Манолев откри резултата в 55-ата минута, а 
Педро Еуженио изравни от дузпа в 63-ата минута.

В този двубой реферът Станислав Ставров мо-
жеше да отсъди още три 11-метрови наказателни 
удара, но предпочете да не го прави. Първо той 
подмина нарушение срещу Фернандо Каранга, а 
след това на два пъти не отсъди такова за фауло-

ве на Чорбаджийски срещу Мартин Райнов и Пе-
дро Еуженио. 

БЕроЕ - Цска-соФиЯ 1:1
0:1 Станислав Манолев 55
1:1 Педро Еуженио 63

Първа четворка
ЧЕрНо МорЕ - слаВиЯ 2:0
1:0 Кузма (38)
2:0 Божилов (52) 
ПириН (БлагоЕВграД) - ВиТоШа (БисТриЦа) 
2:2
0:1 Стоянов (4)
1:1 Попев (35)
1:2 Христов (63)
2:2 Боджадж (78)

Втора четворка
ДУНАВ - ЕТЪР 1:0
1:0 Васил Шопов (25)

рЕЗулТаТи оТ XXX кръг 
Шампионска група 

лудогорец – Берое 7:0
17№ Вандерсон 2 мин
2:0 Клаудиу Кешеру 16 мин
3:0 Клаудиу Кешеру 30 мин
4:0 Върджил Мисиджан 61 мин
5:0 Лукоки 71 мин
6:0 Клаудиу Кешеру 76 мин
7:0 Густаво Кампаняро 88 мин
Цска –левски 2:2
1:0 Фернандо Каранга 6 мин дузпа
2:0 Енрике Рафаел 9 мин
2:1 Иван Горанов 48 мин
2:2 Паулиньо 60 мин
Верея – Ботев 2:2
0:1 Стивън Петков 40 мин
0:2 Жоао Пауло  57 мин
1:2 Пламен Тенев 60 мин
2:2 Денислав Станчев 64 мин

Първа четворка
Витоша – славия 1:2
0:1 Ивайло Димитров 12 мин.
0:2 Галин Иванов  54 мин
1:2 Орлин Старокин 83 мин
Пирин – Черно море 0:2
0:1 Георги Георгиев 39 мин., автогол
0:2 Мартин Минчев 45 мин.

Втора четворка
ЕТър - сЕПТЕМВри 4:2
1:0 Руменов (16)
1:1 Чандъров (18)
1:2 Стоянов (23)
2:2 Бадара (45)
3:2 Почански (72)
4:2 Пашов (84)
Дунав - локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Исмаил Иса (28)

Националният во-
лейболен отбор на 
България за девойки 
до 17 години остана 
без медал от европей-
ското първенство, ко-
ето се провежда в Со-
фия. Момичетата на се-
лекционера Стоян Гун-
чев паднаха от връст-
ничките си от Турция с 
1:3 (21:25, 20:25, 25:21, 
19:25) в мача за бронзо-
вите медали на шампи-
оната, игран пред око-
ло 800 зрители в зала 
"Христо Ботев“.

Така младите бъл-
гарски "лъвици" за-
вършват на 4-о място 
на Евроволей 2018. Тур-
ция пък печели брон-

зовите отличия. С дос-
тигането си до финал-
ната четворка на пър-
венството двата тима 
се класираха за све-
товното първенство и 
Европейския младеж-
ки олимпийски фести-
вал през 2019 година. 
На финала Русия по-
беди носителя на тро-
фея от миналата годи-
на Италия с 3:1 (30:28, 
26:24, 20:25, 26:24). Дву-
боят беше изключител-
но равностоен и на-
прегнат от първата до 
последната точка, но 
в решаващите момен-
ти „сборная” показа по-
здрави нерви и се поз-
драви с успеха! 

Младите ни „лъвици“ 
останаха без медал

Боряна Калейн спечели бронзов медал
 на финала на обръч на турнира от 
световната купа по художествена

 гимнастика в Ташкент (Узбекистан). 

Първата ракета на България Григор Димитров 
изигра добър първи сет срещу водача в светов-
ната ранглиста Рафаел Надал, но в крайна смет-
ка загуби с 4:6, 1:6 двубоя между двамата от по-
луфиналите на турнира от серията "Мастърс" на 
червена настилка в Монте Карло. Хасковлията 
продължава да има само една победа от вече 12 
мача срещу Краля на клея. 

Първият сет бе оспорван и продължи повече 
от час, но във втората част поставеният под №4 
в схемата Григор не успя да се противопостави 
по никакъв начин на Надал. 

Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и све-
товен номер 1 Рафаел Надал триумфира за без-
прецедентен 11-и път в тенис турнира от серии-
те “Мастърс” в Монте Карло. Матадора съкруши 
възраждащия се Кей Нишикори с 6:3, 6:2 за час и 
33 минути игра и ознаменува с успех 12-ия си фи-
нал в княжеството. 

Гришо преклони 
глава пред Краля 
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страницата подготви Невена НиколоВа

Феноменът на пре-
местване на хора във 
времето често се забе-
лязва на стари снимки, на 
които се появяват детай-
ли, които по принцип в 
този период от живота на 
човечеството не може да 
има. Например на стара 
картина на Умберто Ро-
мано е изобразен инди-
ец със смартфон, макар и 
през 1937 г., когато е би-
ла нарисувана картина-
та, мобилни устройства в 
света все още не е имало. 
Във филма на Чарлз Ча-
плин „Цирк“, излязъл по 
кината през 1928 г., моби-
лен телефон в ръката си 
пък държи жена. И дори 
по време на боксов мач 
от 1995 г. смартфон в ръ-
ката на зрител изглежда 
неправдоподобно. Жена 
от снимка от 1890 г. яв-
но разговаря по мобилен 
телефон. 

Снимката е направена 
от доста известен учен, 

който също се смята за 
първия папарак - Карл 
Стрьомер (1872-1957). 
Тогава той е бил само на 
19 години. По онова вре-
ме Карл се увлича по фо-
тографията, при това не 
снима каквото му попад-
не, а използва шпионска 
камера, тоест устройство, 

което е криел в 
дрехите си. Бла-
годарение на 
него той успява 
да снима хора-
та в най-естест-
вените им ситу-
ации и пози, а 
не тогава, кога-
то те напрегна-
то позират пред 
обектива. Карл 
като цяло ус-
пява да напра-
ви със скрития 
в жилетката си 
„Стирн“, изо-
бретен от Ро-
бърт Грей, око-
ло 400 тайни 

снимки по улиците на 
Норвегия. По-късно тези 
снимки попадат в Нор-
вежкия народен музей, 
който съвсем наскоро 
публикува серия от тях на 
своя официален сайт. На 
една от снимките, напра-

Осемгодишната Сочита Гу-
аделупе Лопес била номини-
рана и получила награда от 
факултета по ядрена физика 
на най-големия университет в 
Мексико. Заедно с баща си мал-
ката ученичка изобретила на-
гревател за топла вода, който 
работи със слънчева енергия. 
Апаратът бил изработен из-
ключително с подръчни сред-
ства – малки греди, пластмасови бутилки, стъклени 
вратички от хладилник, маркучи. Стойността на на-
гревателя не надхвърляла 200 мексикански песо и 
Сочита го инсталирала на покрива на дома си, като 
той може да затопля по 10 литра вода на ден.

„Изобретението ми е достъпно за всички”, декла-
рира малката  Сочита. 

Изследователи от Калифорнийския 
университет в Санта Барбара публику-
вали архив от 10 хил. записа, направе-
ни за първи път в началото на ХХ век. 
Представените песни били на восъчни 
цилиндри и осъществени посредством 
забравени устройства като виброскоп, 
фоноавтограф и познатия ни фонограф. 
Тази технология е крайно нестабилна и 
не предполага високо качество на зву-
ка, но независимо от това свидетелство-
то само по себе си доказва стремежа да 
се съхранят за поколенията уникални 
музикални изпълнения като „Баюшки-
баю” от 1911 г., а също така балкански 
и хавайски ритми от началото на века.

Известният ре-
жисьор Стивън 
Спилбърг ще про-
дуцира минисери-
ал за конкистадо-
ра Ернан Кортес 
с Хавиер Бардем 
в главната роля. 
Сценарият за че-
тиричасовия мини-
сериал, озаглавен 
"Кортес", е напи-
сан през 60-те го-
дини на миналия 
век от холивудския 
сценарист Долтън 
Тръмбо ("Спартак", 
"Изход", "Римска ваканция"). 
Замисленият първоначално 

като иг-
р а л е н 
ф и л м 
с ц е н а -
рий е 
а д а п -
т и р а н 
от Стив 
З е й л и -
ън. Той 
е рабо-
тил съв-
м е с т -
но със 
С п и л -
б ъ р г 
н а д 

"Списъкът на Шиндлер", пи-
шейки сценария за филма от 

1993 г. по едноименната книга 
на Томас Кинийли. Освен Сти-
вън Спилбърг съпродуценти 
на минисериала "Кортес" ще 
бъдат изпълнителят на глав-
ната роля Хавиер Бардем, Да-
рил Франк и Джъстин Фалви. 

Минисериа лът ще бъде фо-
кусиран върху сблъсъка меж-
ду испанския конкистадор Ер-
нан Кортес и Монтесума Вто-
ри - последния император на 
ацтекската цивилизация. „За 
мен като актьор е привилегия, 
чест и предизвикателство да 
бъда част от този проект и да 
работя със Стивън Спилбърг”, 
Стив Зейлиън, споделя Хави-
ер Бардем. 

Недалече от канадския град Осюс се 
намира уникален водоем – езерото Кли-
кук, или петнистото езеро, както го нари-
чат всички. То е богато на минерали, във 
водите му обаче са очертани 365 кръга, 
сякаш по един за  всеки ден от годината. 
Езерото получава името си от древния 
народ кликук и било смятано за свещено. 

Легенда гласи, че когато между две пле-
мена избухва война и в един момент обя-
вяват примирие, воините могли да излеку-
ват раните си на езерото. Но щом нагази-
ли във водите му, дошъл краят на война-
та. През лятото, когато водите на езерото 
пресъхнат, могат да се видят много ясно 
петната от различните минерали, оцвете-
ни според състава им. 

В сухия период по вдлъбдатините на 
езерото може да се мине и пеша, живот-
ни също идват, но непонятно защо не пи-
ят от водата му. Борбата за собствеността 
на Кликук не стихва през годините – инди-
анците, коренното население, смятат, че 
водният басейн им принадлежи поради 
фак та, че са първият народ, обитавал тези 
земи. През 1979 г. богаташът Ернст Смит 
решава да построи спа курорт на брега 
на езерото, но индианците продължават 
борбата, която през 2001 г. се увенчава с 
победа за тях – Смит им продава езерото 
за рекордните тогава 720 хил. долара. В 
днешно време то е под защитата на дър-
жавата и посещаващите го туристи могат 
да се насладят на красотата му.    

Италианската екранна ле-
генда Клаудия Кардинале - муза 
на кинодейци като Лукино Вис-
конти, Федерико Фелини и Луи-
джи Коменчи-
ни и очарова-
ла публиката 
със страстния 
си поглед, от-
беляза 80-ия 
си рожден ден 
със стил, без 
капчица нос-
талгия по от-
миналите вре-
мена. „Изоб-
що не се въл-
нувам. Нор-
мално е, вре-
мето минава. 
Не изпитвам 
н о с т а л г и я " , 
казва роде-
ната в Тунис 
звезда в отго-
вор на въпрос 
как се чувства в навечерието на 
80-ия си юбилей. Кардинале до-
пълва, че е предпочела да оста-
рее естествено, вместо да при-

бягва до козметични процеду-
ри. "Мразя тези неща", отсича 
екранната икона. 

Клаудия Кардинале посрещ-
на юбилея си на 
сцената на теа-
тър "Аугустео" 
в Неапол, къде-
то играе в дам-
ската версия 
на "Странната 
двойка" от Нийл 
Саймън. Пиеса-
та, в оригинала 
на която роли-
те се изпълня-
ват от двама мъ-
же, е поставена 
на сцена в Ита-
лия от дългого-
дишния й парт-
ньор Паскуа-
ле Скуитиери, с 
когото актриса-
та споделя жи-
вота си до смър-

тта му през 2017 г. "Паскуале 
много държеше на този проект. 
Ще играя в негова памет", каз-
ва Клаудия Кардинале. 

Ñìартôонúт не е от в÷ера вена през 1890 г., се от-
крива нещо необичайно 
– жена видимо разгова-
ря по смартфон. Тя дър-
жи предмет в лявата си 
ръка и навежда главата 
си към него, точно как-
то прави съвременният 
човек, когато общува 
по телефона. Загадъч-
ната снимка привлича 
вниманието на специ-
алистите, които я ана-
лизират от гледна точ-
ка за възможността за 
чудо. Експертите уста-
новяват, че на снимка-
та всъщност наистина се 
вижда нещо, което при-
лича на смартфон. 

Само не е ясно, дори 
ако се допусне, че же-
ната е от бъдещето, за-
що на нея й е необходи-
мо мобилно устройство 
в края на XIX век, ако в 
света все още няма нито 
спътници, нито клетки, 
способни да обслужват 
подобни устройства? 

Хавиер Бардем
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ПЕТък, 27 аПрил
07.00 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Полицаите от края на 
града” (премиера) – ко-
медиен сериал

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

съБоТа, 28 аПрил  
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Таткова  градина” – с 

уч. на Еди Мърфи, Джеф 
Гарлин, Реджина Кинг, 
Кевин Нелсън, Анджели-
ка Хюстън и др

15.00 „Приятно разсеяни“ –  с 
уч. на Крис Евънс, Мишел 
Монахан, Тофър Грейс, 
Люк Уилсън, Обри Плаза  
и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Съкровището” –  с уч. 

на Никълъс Кейдж, Даян 
Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Харви Кай-
тел, Кристофър Плъмър, 
Шон Бийн и др.

22.40 „Книгата на Илай“ –  с 
уч. на Дензъл Уошинг-
тън, Мила Кунис, Гари 
Олдман, Рей Стивънсън, 
Дженифър Бийлс, Май-
къл Гамбон и др.

01.00 „Затворник на миналото” 
–  с уч. на Колин Фърт, 
Никол Кидман, Стелън 
Скарсгард, Хироюки 
Санада, Джеръми Ървин 
и др.

04.45 „Дървото на любовта” 
–  с уч. на Ашли Уилямс, 
Тревър Донован, Марилу 
Хенър, Джеферсън Браун

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Извън обхват” (премие-

ра) – с уч. на Миша Бар-
тън, Шон Ферис, Би Джей 
Мичъл, Кристъл Харис

14.15 „Безнадежден роман-
тик” (премиера) – с уч. 
на Криста Ален, Каси 
Томсън, Френч Стюарт, 
Брандън Джоунс  и др.

16.00 „Аз обичам България“
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”  
18.00 „Кошмари в кухнята” – 

предаване на NOVA 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Безпощадно” – с уч. на 

Дуейн Джонсън, Оливър 
Джаксън-Коен, Карла 
Гуджино, Били Боб Торн-
тън, Адеуале Акинуйе-
Агбайе, Том Беринджър, 
Майк Епс, Маги Грейс, 
Муун Блъдгуд и др.

22.00 „S.W.A.T. - Специален 
отряд”– с уч. на Самюел 
Джаксън, Колин Фарел, 
Мишел Родригес

00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
00.50 „Съкровището” –  с уч. 

на Никълъс Кейдж, Даян 
Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Харви Кай-
тел, Кристофър Плъмър, 
Шон Бийн и др../п/ 

03.50 „Извън обхват” –  с уч. 
на Миша Бартън, Шон 
Ферис, Би Джей Мичъл

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” 

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил 
06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Умиротворителят“ – с 

уч. на Вин Дизел, Лорън 
Греъм, Фейт Форд, Керъл 
Кейн, Брад Гарет, Бритъ-
ни Сноу, Тейт Донован, 
Крис Потър и др.

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон 

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

06.00 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

ВТорНик, 1 аПрил
07.00 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Music Live” - концерт на 

Дейвид Гарет
14.30 „Операция „Четири лапи” 

– с уч. на Брен-
дън Фрейзър, Брук Ший-
лдс, Мат Прокоп, Кен 
Джонг, Уолъс Шоун и др.

16.15 „Бизнесът на влюбване-
то” – с уч. на Хилари Дъф, 
Мат Далас, Джейми Пре-
сли, Майкъл Макмилиан, 
Крис Кармък, Дженифър 
Куулидж и др.

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

срЯДа, 2 аПрил
06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ЧЕТВърТък, 3 аПрил 
06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

тична точка“ (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПЕТък, 27 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 09:00 – Повторения

съБоТа, 28 аПрил
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/

00:30 НОВИНИ/п/
01:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 НОВИНИ

21:30 “Без монтаж”/п/
22:00 „Спорт в обектива”
23:00 „Беновска пита”/п/
01:00 НОВИНИ/п/
01:30 07:00 – Повторения

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ

20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ВТорНик, 1 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
10:45 Топ Шоп
11:00 Първомайски митинг (на 

живо)
12:25 Телемаркет
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”

21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

срЯДа, 2 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/

23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ЧЕТВърТък, 3 Май
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПЕТък, 27 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп  
12.30   новини
12.45   Телепазар
12.55   Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.45   Телестар
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45   Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30   новини
17.35  Темите    
18.00   Новини
18.10   Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30   новини
19.35   Бизнес дейли /п/

20.00  Новини
20.10  Темите   
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБоТа, 28 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20   Спорт
12.30   новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” 
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00   Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30   новини
17.35  „В обектива” 
18.00   Новини
18.15  „В обектива” 

18.30  Централна емисия 
Новини 

19.15  „Ексклузивно” 
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30  новини
22.40   Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 29 аПрил 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10   Прогноза за време-

то
10.15  Телестар
10.30   новини
10.35   „Кариера”
11.00  Новини
11.25  Времето
11.30  Новини
11.45   Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30   новини
12.45   „Интервю на деня”
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 

15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00   Новини
16.05   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2”
18.00   Новини
18.15  Времето  
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европростран-

ство” с Д. Наумова
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20   Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00   Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
116.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
ВТорНик, 1 Май

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.05  Свободна зона с 
Коритаров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини

15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 2 Май
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт

13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски блок
ЧЕТВърТък, 3 Май

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.00  „Свободна зона с 
Георги Коритаров 1”

10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини

12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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ПЕТък, 27 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Пятое измерение
15:25 Каменская-6
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Аншлаг и Компания
23:30 Опять замуж. Х/ф
01:00 Белая студия. Максим 

Аверин
01:40 Молодая жена. Х/ф

03:20 Птица счастья. Х/ф
04:50 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

съБоТа, 28 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 День свадьбы при-

дется уточнить. Х/ф
13:35 Ближний круг Олега 

Кудряшова
14:30 Ищу мужчину. Х/ф
18:05 Петросян-шоу
20:00 Вести в субботу
21:00 Соседи. Х/ф
00:50 Французская кулина-

рия. Х/ф
03:45 Летние гастроли. Х/ф
05:05 Ближний круг Олега 

Кудряшова

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:00 Воскресный папа. Х/ф
07:35 Москва - Лопушки. 

Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна

10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешает-

ся
14:00 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
14:45 Любить и верить. Х/ф
18:05 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов “Синяя 
птица - Последний 
богатырь”. Сказоч-
ный сезон

20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Маршал Конев. Иван 
в Европе

01:10 С чистого листа. Х/ф
02:50 Москва - Лопушки. 

Х/ф
04:20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
05:05 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПЕТък, 27 аПрил

06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  «Лучше всех!»
23:05  «Вечерний Ургант» (16+)
23:55  «Татьянина ночь». Многосе-

рийный фильм (16+)
01:40  Василий Степанов, Юлия 

Снигирь, Сергей Гармаш, 
Гоша Куценко, Андрей 
Мерзликин в фильме Фёдо-
ра Бондарчука «Обитаемый 
остров» (16+)

03:45  «Время покажет» (16+)
05:00  Новости
05:05  «Модный приговор»

съБоТа, 28 аПрил
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Сегодня вечером» (16+)
23:55  Премьера. Александр Ре-

вва, Глюк’ozа, Евгений Гер-
чаков, Владимир Толокон-
ников, Елена Валюшкина в 
комедии «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

01:25  Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Алла Клюка, 
Борис Щербаков в фильме 
«Хочу в тюрьму!» (16+)

03:05  Лидия Федосеева-Шукшина, 
Сергей Никоненко, Николай 
Бурляев в фильме «Трын-
трава» (12+)

04:40  «Модный приговор»

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
06:00  Новости
06:10  Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев в фильме «Гусар-
ская баллада»

07:45  «Смешарики. ПИН-код»
08:10  «Часовой» (12+)
08:40  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. «Юрий Яковлев. 

„Распустились тут без ме-
ня!“» (12+)

11:15  «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:25  Владимир Самойлов, Миха-

ил Пуговкин, Зоя Фёдорова 
в фильме «Свадьба в Мали-

новке» (16+)
15:05  Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» 

(16+)
17:30  Премьера сезона. «Ледни-

ковый период. Дети»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

22:30  Премьера. Анна Чиповская, 
Пётр Фёдоров в фильме 
«Чистое искусство» (16+)

00:10  Леонид Барац, Камиль Ла-
рин, Ростислав Хаит, Алек-
сандр Демидов, Михаил 
Козырев, Нонна Гришаева в 
фильме «День радио» (16+)

02:00  Игорь Скляр, Александр 
Панкратов-Чёрный, Пётр 
Щербаков, Евгений Евстиг-
неев, Елена Цыплакова в 
фильме «Мы из джаза» (12+)

03:25  Владимир Ивашов, Алек-
сандр Кайдановский, 
Екатерина Васильева, Та-
тьяна Самойлова в фильме 
«Бриллианты для диктатуры 
пролетариата» (16+)

евроком

ПЕТък, 27 аПрил
07.00 “ Радост от живота“ - до-

кументален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /

повторение 
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение /
17.30 Новини
17.45 Всички на мегдана - по-

здравителен концерт 
18.30 „Пенчо Славейков и Ма-

ра Белчева“ - док.филм
18.55 Концерт на студенти от 

класа на проф.Алексан-
дър Текелиев 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Класическа музика 
01.00 “Дискусионно студио” /

повторение/ 
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев /повторение/

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване /пов-
торение /

06.00 „И.Якимов, другарите му 

и гората “ - документа-
лен филм 

06.15 Всички на мегдана - по-
здравителен концерт /
повторение /

съБоТа, 28 аПрил
07.00 „Печелиш и помагаш “ - 

документален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/ 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева / на живо/ 

14.15 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 „През планини и морета“ 
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети“
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/ 
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ + 
Другата история 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“ - / 
повторение/ 

04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова /
повторение/

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
08.00 Ранни вести / на живо/ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт / на 
живо/ 

14.00 Разбулване - /повторе-
ние/

15.00 „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00 Първото благо / на живо/
17.00 Докумантален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя 

Община Созопол - док.
поредица на ТВ Скат

18.15 Дневниците на уфолога / 
на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Алтернативи” 
21.30 Докумантален филм
22.50 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/ 
23.20 „Час по България“ /пов-

торение / 
00.20 “Фронтално” / повторе-

ние/
02.20 Новини.Прогноза за вре-

мето/повторение/
02.50 “Паралакс“ - повторение
04.00 Прокудени от бащин 

край - повторение
05.00 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт /повто-
рение/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева / повторение/ 

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
07.00 “Петър Бурнаджиев - ху-

дожник и учител“  
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Концерт на Ансамбъл 

„Тунджа“ гр.Ямбол
11.45 „Съкровищницата на 

България“ - документа-
лен филм 

12.15 Класическа музика
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторе-

ние
14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 Първото благо - повто-

рение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/ 

18.30 Здравословно / на живо/ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев /на живо/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

22.30 Класически концерт
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “ Здравословно“ - повто-
рение

03.00 Телевизионен форум - 

повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повто-

рение 
06.00 „От картините й струи 

радост “  
06.15 „Всички на мегдана“  

ВТорНик, 1 Май
07.00 “На ползу роду в 

с.Баляново 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров / Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“ 

- повторение
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” / 

повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.00 “Магията на природата“ - 

документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ 

срЯДа, 2 Май
07.00 “Цар Борис - Покръс-

тителя“ - документален 
филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - 
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот / 

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио”/

повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско - повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение   

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване - 

21.00 „Паралакс“ -  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за 

времето
01.00 “Дискусионно студио” 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - пов-

торение 
04.00 Алтернативи - повторе-

ние
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
06.30 „Всички на мегдана“ 

ЧЕТВърТък, 3 Май
07.00 “Художник на послания“ 

- документален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - повто-

рение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо /

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио”
22.00 Новини. Прогноза за 

времето
22.30 „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката / на жи-
во/

00.30 Новини. Прогноза за 
времето

01.00 “Дискусионно студио”
03.00 “Първото благо“ -  
04.00 „Дневниците на уфолога“ 

- повторение

ПЕТък, 27 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 11 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 31 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 60 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 61 еп. - Сериал 
20:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 31 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 61 еп. - Сериал 
05:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 28 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 62 еп.- Ани-

мация 
17:30 Клуб Уинкс - 63 еп.- Ани-

мация 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 4 еп. 

- Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Ключът към успеха 
04:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Семейство Серано - 4 еп. 

- Сериал 

НЕДЕлЯ, 29 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Евро ДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 64 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Никакво къпане - Коме-

дия 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 61 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 30 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 32 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 62 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай - с Васил 

Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 35 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 35 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 32 

еп. - Сериал 
05:15 Не се страхувай - с Васил 

Василев 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВТорНик, 1 Май
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 33 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 63 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 63 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
21 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

21 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 33 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 63 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 2 Май
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 34 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 64 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници 
18:00 Новини 
18:30 Делници 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 64 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
04:30 Страници от живота - 34 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 64 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТВърТък, 3 Май
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 35 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 65 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 65 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 12 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 12 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 35 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 65 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
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ВОДОРАВНО : “Пармският манастир”. Реотан. Аарон. АВО. Данни. 
Аорта. Актив. Боили. Баири. Арки. Пи. Тертип. Амини. Но. Тао. АСТЕРА. 
КА. Реки. Крина. Ларин (Иван). Рама. Итака. Вазов (Иван). Тилит. Ори. 
Ито (Сей). Дат (Раджани). Дунав. Инок. Рат. Ипон. Го.  Одитор. Коило. 
Царе. Опарин (Александър). Ав. Пир. Карамитев (Апостол). Дни. 
Параван. За. Иви. Победа. Опака. “Елка”. Дама. АРО. Абелар (Пиер). 
Пик. Елара. Али. АК. Шопен (Фредерик). Кора. Акола (Пол). Ганимед. 
Кубе. Азер. Натаван (Хуршудбану). Бероново. Декар. Масалитинов 
(Николай).

ОТВЕСНО : Карабинери. “Уроци по дишане”. РЕНО. Окалина. 
Арабаконак. Амонит. Имитатор. Рем. Пита. Стилет. Атов (Камен). 
Декада. Емар (Густав). Ака. Ирак. Ава. Енев (Тодор). “Ина”. Тори. Тара. 
Ал (Бънди). Дам. Тя. Оби. Ит. Анорак. “На”. Тарапана. Ром. Порок. 
Амати. Сак. Пиза. Аруба. “Арарат”. “Гатака”. Абел. УНО. Имел. Ре. Аба. 
Ери. Ана. Иравади. Киви. Ела. От. Ос. Канара. Анион. Великани. Татри. 
Изотопи. Дила. Озон. СИВИК. КНОР. Колан. Кралево. Ровина. Вир. 
Новина. Каров (Димитър).

СТЕФАН КРЪСТЕВ
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ПОКАНАПокаНа СъоБщеНие

иМОТи

МАлКи ОБяВи

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са Га-
бровска, Търновска, Старо-
загорска, Пловдивска и Сли-
венска област

0878/338141 - майка с 
двама синовe - на 21 и 24 г., 
учат и работят, без дом, же-
лаят доглеждане или закупу-
ване на стар, по-евтин апар-
тамент в кварталите "Обе-
ля", "Люлин" или "Надежда". 
Техният e заложeн за кредит. 
Моля помогнете!

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябъл-
кова градина

0878/534711, вечер - 
продава масивна, стабил-
на двуетажна къща в с. Бо-
ровци, обл. Монтана, с 5 
стаи, вътрешна баня и то-
алетна, плоча, обзаведена, 
подходяща за любител на 
природата, с цветя и кра-
сиви неща. Двор 275 кв. м. 
Цена 17 000 лв.

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в с. 
Ведрина, Добричко, обзаве-
дена къща с 2 гаража, за-
творена, луксозна беседка, 
огради, 3 дка двор с овощ-
на градина

0894/637021 – продава-
ме къща, кухня, селскосто-
пански сгради с двор, 5 дка 
овощна градина. Изгодно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апарта-
мент в София имот 880 кв. 

0886/729130 – продава 
кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; пералня 
AEG, запазена, гоблен Виле-
ров „Ифигения”, два кили-
ма и неизползван вертика-
лен фризер на изгодна цена

0887/025404 - заменям 
петместна 6-метрова кара-
вана напълно оборудвана - 
за багер с гребло и кофа

0887/337684 - купувам 
нови или запазени лаптоп, 
радиокасетофон, книгите 
"Война и мир", "Мъртвите 
Сибирски полета", "Клетни-
ците", всичко от Карл Май, 
Майн Рид и Емилио Салгари, 
руска и съветска литература 
с тематика революцията и 
Отечествената война.

0888/272446 - продава 
шевна машина електриче-
ска "Юнион" - 100 лв.

0879/864103 - продава 
ГАЗ 53 дизел, бордово, дви-
гател Перкинс, мотоциклет 
ИЖ "Планета" 350 куб. и ГНП 
за "Мадара"

079421090 - продава нов 
газов пистолет 9 мм, полу-
нов калорифер, 9 нагрева-
теля ловешки вместо за 215 
лв. от магазина - само за 25 
лв.; нова порцеланова мив-
ка - 10 лв.

0988/233207, след 19-
21 ч. - продава ярмомелка, 
електрожен+циркуляр и др. 
машини, предава 5 т желязо 
втора употреба - евтино; къ-
ща с 9 стаи, 4 мазета, 5 стаи 
+ гараж, овошки

0898/733808 - продава 3 
китеника за спалня, 2 масле-
ни радиатора, книги - в гр. 
Кула, Видинско

0888/809639, В. Петрова 
- продава запазен персий-
ски килим 3,60/2,80 м. - 90 лв.

0898483353 – прода-
ва окоренени лозички, 2,50 
лв./бр.

0876/608849 - прода-
ва стъклени чинии и чаши, 
килими, китеници, дървени 
столове и др. Купува грамо-
фонна игла за "Акордс" с две 
тонколони.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ките-
ник, спортен велосипед, ста-
ринен часовник, аптекарска 
везна, приставки за борма-
шина - ренде, трион, старин-
на лампа, телефон

0882/642701 - прода-
ва неупотребявани двутом-
ни речници по немски и ан-
глийски език - всеки том по 
10 лв., и художествена ли-
тература

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

0899/821238 – електро-
инсталации на място, елек-
троуслуги, електротабло, 
домашен майстор – може 
и на място. Изгодни цени, 
професионално отноше-
ние, ремонт на електриче-
ски уреди

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 

0887/585240 – продава па-
нелна дограма – 1 лв./кв. м; 
продава филателни мате-
риали и картички; прода-
ва грамофон, плочи, видео 
и касети

093412371 – продава 
стругове за дърво и метал

0897/507266 – продава 
мерцедес „Вито 7+1” и лада 
Калина – на метан. Спешно!

0888/704219 – предлага 
плоскорез на Фокин – ръчен 
инструмент за 15 операции 
в градината (www.nelab.bg)

0894/258507 – продава 
пчелни семейства изгодно, 
със стари сандъци и 4 зап-
лодени кози

0895/526638 – търся 
контакти с наследници и 
роднини на Игна Велинова, 
родена около 1920 г., раж-
дала в Плевен през февру-
ари 1940 г.

0894/794406 – Варна, 
продавам лампа „Биопром”, 
легло ортопедично, маса-
жори, пишеща машина „Хеб-
рос 1300”

0889/378252 - продава 
лечебна кализия. Лекува ди-
абет, катаракта, онкологич-
ни заболявания - разсад; ми-
ни казан за ракия - 130 лв., 
ски тренажор - 80 лв. Прода-
ва печка за отопление - кон-
вектор, 2000 W - 42 лв., че-
хли от агнешка кожа, № 38 и 
42 - 20 лв., кожени ботуши от 
Германия № 45 - 40 лв.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - купува фарове 
за лада 2107, дървен фотоа-
парат голям формат - 18х24 
см, тричелюстен, универсал 
за струг за фланец 85 мм; до-
машен майстор поправя ме-
бели, дограма и др. Продава 
дърводелска фреза, абрихт 
и др. аксесоари за мерцедес, 
купе 114-115, бял ретро во-
лан, стъкло за фар

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ките-
ник, радиокасетофон, спор-
тен велосипед, часовник с 
кукувица, микроскоп, апте-
карска везна, старинен ча-
совник, приставки за борма-
шина - ренде, трион

0899/845628 - продава 
струг, банциг и гатербанциг

0896/722938 – бокс с 
много европейски инстру-
менти за електро- и меха-
ничен монтаж – 100 лв.; но-
ви нагреватели за акумули-
раща печка 55 см, фабрични 
– по 5 лв.

0895/774597 – продава 
форд ескорт дизел на части 
и цял, плюс скоростна кутия 
за лада 1600

0988/783323, вечер – 
продава немски компре-
сор за боядисване на ко-
ли и др., преносим в чанта, 
зарядно устройство за ко-
ли, 3 бутала, първи ремонт 
– 1,3, италиански за коли – 
изгодно! Аспиратор 220V, 
нов, бензинова лампа но-
ва, месингова

На 18.4.2018 г. се навършиха
2 гоДиНи

без
БориС таНкоВ ПеНчеВ

на 86 години
С много обич и тъга пазим  

в сърцата си спомена за теб!
от семейството

НЧ „Градина -1894” в с. Върбица, общ. Горна 
Оряховица, финалист в конкурса на платформа 
„Агора” с „Празник на дрипавата баница” в ка-
тегорията „Перспективи за развитие”, организи-
ра за пети пореден път този празник на 19 май!

Заповядайте да празнуваме заедно, да усети-
те магията на българския фолклор и да хапнете 
вкусна баница! 
Председател на читалището Анелия Димитрова.

Селото се намира в поречието на р. Янтра, на 
14 км североизтично от Г. Оряховица, недалеч от 
Велико Търново.

За справки стефан Марков, тел. 0899794779.

На 24 май 2018г. (четвъртък) от 11 ч. в гр. 
Банкя ще се проведе среща на випуск 1968 г. 
на ІV курс на ссТ "Титко Черноколев"по слу-
чай 50 години от завършването. 

Срещата ще се проведе пред сградата на тех-
никума. Желаещите да заявят своето участие на 
тел. 0889432800 – румяна, и тел. 0888123746 
- Димитрина. Очакваме ви!

На 28 април 
се навършват
25 гоДиНи 

без 
БояН ПеНеВ 

ХаДжиДеНчеВ
от гр. Сухиндол,  

обл. Велико  
Търново

Достоен живот на 
достоен ЧОВЕК!

Споменът за теб е 
болка, непоноси-

ма болка! А сърцето плаче и на сън!
Бял ангел ни поднася чаша на тиха скръб, на тих 

покой! Ти си с нас и ни закриляш! Поклон!
сем. Хаджиденчеви – дъщери, 

 внуци и малко правнуче

Фондация „Листопад на спомените” при Съ-
юза на пенсионерите - 2004 – Варна, съобщава 
на всички пенсионери, които желаят да участват 
в поетичния сборник „листопад на спомените 
– 2018”, да изпратят до две свои стихотворения 
по избор на свободна тема, отнася се и за сати-
риците, за публикация на една страница при съ-
щите условия както в предходната 2017 г. срокът 
е от май до средата на юли. За изпращане на 
материалите по пощата с 3 бр. копия пощен-
ският адрес е: 9010 Варна,  ул. „Евлоги геор-
гиев”, бл. 23 вх. Б,  ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianova@mail.bg

Изпратете и своя адрес, телефон и електронен 
адрес за обратна връзка. Успех!

Данка стоянова

м близо до водите на язо-
вир „Искър”. Двустайна дър-
вена къща 18 кв. м, много 
строителен материал. Обла-
городен, електрификация, 
инфраструктура много до-
бра. Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 км 
от София – за лов на водо-
плаващ дивеч, зайци, сър-
ни, диви прасета, за рибо-
лов, подводен риболов, вет-
роходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, гъ-
барник, трифазен ток, во-
доснабдено, с. Тополи, Вар-
ненско

0988/873323, след 18 ч. 
- спешно отдава самосто-
ятелна стая под наем в жк 
"Люлин", съвременно обза-
ведена, изложение: изток - 
юг. Към стаята има сервиз-
ни помещения и баня, всич-
ко необходимо за сам човек. 
Близо е до градския транс-
порт - тролеи №6, 7, автобу-
си 111, 42, 108, 82, 81, трам-
вай №8, на разстояние 2-5 
минути от метрото - спир-
ка "Люлин"

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив, бул. "Мария Лу-
иза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведе-
на в с. Ст. Караджово, общ. 

Болярово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото има ми-
нерален извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 2 
дка двор, лозе, овошки и две 
сонди за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, общ. 
Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам човек 
в къща – в София или око-
ло София

0898/225564 – приемам 
нуждаещо се младо семей-
ство или пенсионери за под-
дръжка на идеален селски 
имот в Първомайско

0878/288210 – продава 
двуетажна тухлена къща на 
две плочи, гараж, стопански 
сгради, овошки – село Цани 
Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 19 ч. - 
продава едноетажна масив-
на къща с ток, вода, платен 
данък в Пловдив, 1300 кв. м 
двор. Цена по споразумение

02/4690408 – спешно да-
ва обзаведена стая под на-
ем! Изгодно! Гараж под на-
ем – оборудван, с ток и во-
да, близо до градски транс-
порт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – продава 
1900 кв. м двор с къща на 2 
етажа, 100 кв. м изба, в цен-
търа на с. Недялско, Ямбол-
ско, на централен път 
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

30 април 2018 - 
03:59:23 ч. - пълнолу-
ние. За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започне-
те диетата от този час 
и да продължите на со-
кове и течности до съ-
щия час на следващия 
ден.
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ВРеМеТО

Д-р иван сТоЯНоВ
Магнитни бури - 26, 27.IV. 

25 аПрил, 11 луНЕН ДЕН, 
ПърВа ЧЕТВърТ, 

луНа В ДЕВа 
Хората, склонни към лекомис-

лие и безотговорност, ще се нуж-
даят от сериозна опека. Слава бо-
гу те ще проявят здрав разум да се 
вслушат в добрите съвети.

26 аПрил, 12 луНЕН ДЕН, 
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В ДЕВа 

Заложете на собствения си 
потенциал. Проявете инициати-
ва, предлагайте нестандартни ре-
шения, старайте се да привлече-
те към себе си максимум внима-
ние. Разчитайте на своите  сили.

27 аПрил, 13 луНЕН ДЕН, 
ПърВа ЧЕТВърТ, 
луНа ВъВ ВЕЗНи 

Възможно е да усетите вътре-
шен дискомфорт, неувереност в 
утрешния ден. Влюбените започ-
ват да се съмняват в чувствата на 
своите половинки, стават по-по-
дозрителни и ревниви.

28 аПрил, 14 луНЕН 
ДЕН,ПърВа ЧЕТВърТ, 

луНа ВъВ ВЕЗНи 
Действайте и събитията ще се 

подчинят на волята ви, ако бъде-
те достатъчно настойчиви. Не се 
ръководете от чужди решения, 
доверявайте се на собственото 
си мнение.

29 аПрил, 15 луНЕН ДЕН, 
ПърВа ЧЕТВърТ, 

луНа В скорПиоН 
Бъдете готови за дребни не-

приятности и неочаквани ситуа-
ции, налагащи промяна на плано-
вете ви. Не се отчайвайте, всичко 
е временно – така ще отминат и 
неприятностите.

30 аПрил, 16 луНЕН ДЕН, 
ПълНолуНиЕ, 

луНа В скорПиоН 
Разногласията ще попречат 

не толкова на работата ви, кол-
кото ще дадат тласък на търсе-
нето на нови пътища, за да полу-
чите желаното, ще развихрят ва-
шето въображение и така ще по-
стигнете нужния успех. 

1 Май, 16 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В рак
От емоционална гледна точ-

ка, няма да имате проблеми в об-
щуването, с близките си ще бъ-
дете в разбирателство. Негатив-
ните тенденции ще бъдат слаби. 
Ако подхождате спокойно и кон-
структивно, ще решите без уси-
лия проблемите си.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ЗАПОЗнАЙТе се

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (25.IV.- 1.V.2018 г.)
след прекрасното почти лятно време през 

предходните дни от сряда започва леко влоша-
ване. Очакват се през деня превалявания, като 
температурите ще спаднат с 1-2 градуса. В чет-
въртък също ще превалява, без особена промяна 
на температурите. В петък положението ще бъ-
де същото – леки превалявания. В събота дъждо-
вете ще се усилят, а температурите ще спад-
нат до 8-22 градуса. В неделя облачността ще 
се разкъса, но ще бъде ветровито.  Понеделник 
се очаква облачно време, но без превалявания, 
температурите ще са от 13 до 23 градуса. Във 
вторник отново облаците постепенно ще се от-
теглят, а вятърът ще стихва и температури-
те ще достигат стойност от 13 до 23 градуса.

В много райони от страната е налице отно-
сително висока честота на разпространение на 
дихателни инфекции. с профилактична цел, а и 
при настъпило вече заболяване, привърженици-
те на лечението с пчелни продукти препоръчват 
няколкократното дневно втриване в ноздрите 
на прополисов мехлем за хрема. съдържащите се 
в него прополис и етерични масла упражняват си-
лен противовъзпалителен и директен противо-
микробен ефект. Пълнолунието на 30.4. е подхо-
дящо за спазването на т.нар. лунна диета.

ДЖеСИКА

оВЕН - Седмицата ще е 
силна за много от вас в 
материален план. Ще взе-

мете важни решения за настояще-
то и бъдещето, но в същото време 
ще се заловите с инициативи за по-
добряване на здравето ви.

ТЕлЕЦ - Ще се радвате 
на широката подкре-
па на влиятелни лич-

ности. Използвайте мига, защото 
всяка мечта ще превърнете в ре-
алност! Ще осъществите дълго от-
лагано пътуване.

БлиЗНаЦи - До средата 
на периода контактите с 
влиятелни особи и спо-
собността ви да намира-

те прекия път до целите си ще 
ви поставят в изключително из-
годна ситуация. Не пропускайте 
момента.

рак - Постарайте се да 
бъдете ефективни при 

планирането на инициативите си, 
тъй като задълженията ви ще са 
многобройни. Не пренебрегвайте 
подкрепата на близките си в тях-
ното осъществяване.

лъВ - Ще се справите с 
положения, които биха 
затруднили всеки друг 

представител от зодиака. Фокуси-
райте вниманието си върху здра-
вето си, за да не се наложи да при-
бягвате до по-сложни операции. 

ДЕВа - Около средата на 
периода се насочете към 
изграждането на положи-

телни инициативи. Опитайте се да 
предвидите и най-малките детай-
ли, които могат да имат важна ро-
ля в живота ви. 

ВЕЗНи - Постарайте се 
да бъдете толерантни, 
но в същото време стро-

ги и справедливи в преценките 
си спрямо внуците. В края на раз-
глежданата седмица се насоче-
те към намиране на положител-
ни емоции. 

скорПиоН - Опитайте се 
да съчетаете идеализма с 
реалистичния си поглед, за-

щото именно така ще сте с няколко 
крачки пред всички останали. Не 
пренебрегвайте здравето си, за да 
не ви създава проблеми.

сТрЕлЕЦ - През почивни-
те дни ще ви се предложат 
редица изгодни случаи за 

провеждането на важни разговори 
или срещи на четири очи.  

коЗирог - Отделете дос-
татъчно време за заба-

вления и отдих. Ще имате въз-
можност да намалите темпото на 
работа, което ще ви гарантира 
спокойствие и пълноценен ре-
лакс в компанията на интимна-
та половинка. 

ВоДолЕй –  Средата на 
седмицата ще е изклю-
чително важна за вас, 

тъй като, каквото посеете сега, 
това ще пожънете и в бъдещ мо-
мент. Разгърнете таланта и зна-
нията, които сте натрупали през 
годините. 

риБи - До средата на пе-
риода се фокусирайте 

върху главното. Колкото по-рано 
обърнете внимание на здравосло-
вен проблем,  толкова по-голяма е 
вероятността да избегнете услож-
нения и неприятности.

БиОПРОГнОЗА

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

0879/265162 - вдовица 
от Варна, на 65 г., 158 см, 
70 кг, интелигентна, мила, 
с благ характер, без поро-
ци, отлична домакиня, тър-
си подобен - честен, мора-
лен и трудолюбив

0882/550389, Николов 
- 81 г./169 см/70 кг, непу-
шач, трезвеник, добряк, 
лозар, иска да живее при 
интелигентна, любяща, то-
пла вдовица от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не е 

КОНЦеРТ
Песните на

теМеНужка тЮФекчиеВа
посветени на 

ДеНЯ НА ПОБеДАТА - 9 МАЙ
На 8 май 2018 г. (вторник) от 17 ч.

в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

ул. „Шипка” 34, София
Тел. 0898417945

с медийното съдействие на в. „ПЕНсиоНЕри”

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 

ГеорГи ХриСтоВСки
Човек е богат със своята ЦЕЛ,
богат е със своя собствен дял
но не с това, което е взел,
богат е с това, което е ДАЛ!
За своите буйно изживени 
години ти не тъжи,
а още толкова напред
 с дух и устрем ПРОДЪЛЖИ!

За навършването на твоите
 95 гоДиНи 

мъдрост, вдъхновение и любов, 
ние вдигаме пълни чаши и пием 
с уважение и респект към теб – 

нашия съпруг, баща, дядо, прадядо, 
нашия пример на подражание и 

вдъхновяваща опора. 
Честит празник! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
На 21 април 

примата на българската 
художествена гимнастика 

Мария ГиГоВа  
посрещна рождения си ден.

Твоята усмивка да грее в 
твоето лице, здраве, бодър 

дух, много радостни и 
щастливи мигове.

Все така жизнена и чаровна. Наздраве! 
георги Петров от лом, георги Найденов и Мария 

Василева от Пловдив, Наталия Василева от 
лондон, Венцислав събев – вицепрезидент на 

женевския духовен алианс, д-р Весела Петкова 
от софия, сашо Николов, красимира и кирил 

кирилови от козлодуй, снежана Тодорова – 
председател на сБж, Николай славов и радка 

Топалова – поети, райна каблешкова от Пловдив, 
Екатерина кючукова – пиар, Цветана грозева 

от стрелча, галя георгиева от Варна, 
ветерани на спорта от Пловдив, софия, 

Варна, смолян, Бургас, Панагюрище

88-о журналисти-
ческо дружество ще 
проведе редовното 
си месечно събра-
ние на 26 април от 
10,30 ч. в салона на 
съюза на запасни-
те офицери на бул. 
„Христо Ботев“ 48. 
Анализ на актуални-
те вътрешни и между-
народни събития ще 
направи политологът 
Мирослав Попов.

Желателно е при-
съствието на всички 
членове на друже-
ството.

от ръководството

СъоБщеНие

 осъждана, психически и 
физически здрава, за да 
създадат дете и семейство. 
Живеене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследници, 
търси жена за съжителство 
или брак

1750 софия - от грижи 
към своите забравихме 
себе си. Търся от Западна 
България 77-81-годишен. 
Чрез доверие, подкрепа - 
за спокойно съжителство

0876/779479 - вдовец 
на 60 г/160 см/85 кг желае 
запознанство с вдовица от 
60 до 64 г. От цялата страна!

0894/945385 - 72 г./168 
см/72 кг, жена образована 
желае хубави моменти с ху-
бав, образован и възпитан 
мъж, над 172 см, от 73 до 77 

роци, търси силно рамо в 
лицето на стойностен и мо-
рален мъж. Думите й са ис-
тински.

0988/742930 – 62 г./174 
см/65 кг. Добър и с прият-
на визия мъж търси добра 
жена. Не пие, не пуши, ра-
боти. От Плевен, областта 
и съседните области

На 27 април 2018 г.
ГеорГи МитроФаНоВ 

БоНеВ
от с. Краводер, 
обл. Враца

навършва
82 гоДиНи!
Скъпи дядо,

Бъди ни още дълги 
години жив и 

здрав! Пожелава-
ме ти крепко здраве, бодрост и сила, 

много щастие, весели моменти, 
спокойни и безоблачни старини!

 с много обич от твоите внуци и правнуци

г. - за щастлив живот. Само 
сериозни обаждания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здрава, 
търси своята половинка на 
подходяща възраст, но и 
финансово стабилен

1000 софия, пощен-
ска кутия 822 – вдовица, 
75 г./166 см/69 кг, не пуши, 
запазена, без ангажимен-
ти, осигурена, търси под-
ходящ спътник в живота

0895/757587 – мъж на 
62 г., свободен, самостоя-
телен

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 73/180/98, 
инженер, симпатичен, сам, 
осигурен, поет, търси до-
бра, осигурена, непушач-

ка, нематериалистка, без 
ангажименти жена от Ва-
рна или София – за щаст-
лив съвместен живот на 
двете места

02/9452327 – вдовец от 
София, сам, независим, с 
кола, не пуши, не пие, 75 
г./166 см/70 кг, желае съ-
жителство с дама около 
70 г, да не пуши и пие, до-
бра домакиня, да може да 
пее, свири на народни ин-
струменти, а на мандоли-
на – руски, сръбски, ита-
лиански, румънски, гръц-
ки, стари градски песни и 
шлагери

0879/265162 – скром-
на, земна, уважителна, из-
ключително добра, без по-
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

В периода 23-29 април Експертният цен-
тър по редки болести – първични имунни де-
фицити (ПИД) към УМБАЛ „Александровска” 
в сътрудничество с Международната фонда-
ция „Джефри Модел” и Българската асоциа-
ция на хора с ПИД ще отбележи традицион-
но Световната седмица на ПИД.

В периода 23-27 април – безплатни пре-
гледи на деца и възрастни, имащи някои от 
10-те признака на първичен имунен дефицит:
Четири или повече отита в рамките на 1 

година
Две или повече сериозни инфекции на си-

нусите в рамките на 1 година
Приложение на антибиотици за два или по-

вече месеца с незадоволителен ефект
Две или повече пневмонии в рамките на 

1 година
Забавено физическо развитие при новоро-

дени и малки деца
Рецидивиращи дълбоки кожни абсцеси или 

абсцеси на вътрешни органи
Персистираща млечница/кандидоза на уст-

ната кухина или кожна гъбична инфекция
Необходимост от прилагане на интравеноз-

ни антибиотици за саниране на инфекцията
Две или повече инфекции на вътрешни ор-

гани, включително септицемия (сепсис, от-
равяне на кръвта)

Анамнеза за наличие на първичен имунен 
дефицит в семейството
За деца (под 18 г.) консултации ще се 

провеждат в клиниката по педиатрия на 
 уМБал “александровска“ от 10 до 12 ча-

Световна седмица на първичните 
имунни дефицити са след предварително записан час 

на тел. 0877571269. 
Тази година като нова инициатива 

ще бъде оценяван хуморалният иму-
нен отговор на желаещите чрез без-
платно изследване на серумни иму-
ноглобулини, ИгГ субкласове и по-
стваксинален отговор към протеино-
ви антигени. 

консултациите за лица над 18 го-
дини ще се провеждат в клиниката 
по клинична имунология от 11 до 
15 часа след предварително запи-
сан час на тел. 0877 570898.

ПИД включват над 300 редки забо-
лявания, при които има нарушение в 
структурата и/или функцията на опре-
делени звена от имунната система. Те-
зи заболявания се причиняват от гене-
тични дефекти, някои от които са на-
следствени. 

Пациентите с ПИД обикновено са 
по-податливи на инфекции, които са 
по-чести от обичайното, могат да бъ-
дат особено тежки и трудно поддава-
щи се на лечение. Около 70% от па-
циентите с ПИД по света са недиагно-
стицирани, дори в страни с опит и ус-
тановени традиции в диагностиката и 
лечението им. България също не пра-
ви изключение, затова са приети кри-
терии за бърза и надеждна диагности-
ка. Основна цел на Експертния център 
на УМБАЛ „Александровска“ е  осигу-
ряването на съвременни, качествени и 
достъпни грижи за хората с ПИД. 
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С УДОК У

Îò ñòð. 27 Îò ñòð. 38

 Отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално. Думите се разделят 
от тъмни квадратчета, които вие трябва да поставите.  Цифрите в скоби показват броя на 
тъмните квадратчета  във  всеки  ред  или  колона,  без  предварително поставените.

ХориЗоНТалНо: А. Голям мор-
ски рак – Наситен разтвор на захар 
в плодов сок или вода – Човешка ста-
ва (2). Б. Химично съединение – По-
хлупак – Мюсюлманското название 
на древния Рим (2). В. Река в Русия 
– Река в Русия – Река в Китай (2). Г. 
Руски самолет – Анатомичен орган – 
Животински крайник – Река в Румъ-
ния и Унгария (3). Д. Държавно знаме 
– Палуба – Езеро в Русия (3). Е. Река в 
САЩ – Тропичен плод – Стил в музи-
ката (4). Ж. Руска ракета – Квартал в 
София – Дървесна връв (2). З. Дреха 
без ръкави – Дъскорезница – Колои-
дна система (2). И. Отбрано общество 
– Организация на тонове в музиката – 
Болест на черния дроб (2). К. Държа-
ва в Азия – Машинен елемент – Сте-
пен в джудото (2). 

ВЕрТикалНо: 1. Взривно вещество 
– Населено място (1). 2. Къс железен 
скитски меч – Река на Балканския по-
луостров (1). 3. Български игрален филм от 1983 г. – Счукан сухар (1). 4. Японска монета – Плодова течност 
(3). 5. Опитен летец – Химичен елемент (4). 6. Река в Русия – Държава в Африка (1). 7. Владетел на монар-
хия – Държава в Северна Америка (1). 8. Марка немски автомобили – Член на келтско племе (2). 9. Листен 
зеленчук – Африканска муха (1). 10. Пиратски кораб – Френски вестник (2). 11. Просякът от “Илиада” – Би-
вше солено езеро-море в Азия (4). 12. Псевдоним на певеца Аспарух Лешников – Случка, отделен елемент 
от някакъв минал процес (1). 13. Муска, талисман – Домашно животно (1). 14. Древногръцки поет – Автомо-
билно кормило (1). 

АНАГРАМААнаграмата е разместване 
на буквите в дума, при което 
се получава нова дума. 

 Във всяка колона нане-
сете  петбуквени думи със 
следните значения:  1. Ан-
глийска мярка за течности 
и зърнени храни –   Дър-
жавна такса определена 
със закон, данък. 2. Висока 
чаша за бира – Машинен 
елемент. 3. Град в България 
– Село в Софийско. 4. Мор-
ска пасажна риба – Изпъ-
кнало изображение върху 
плоскост. 5. Възпаление на 
слизестата обвивка на носа 
– Жените на един мохаме-
данин. 6. Брадва, секира – 
Град в Португалия. 7. Хищ-
ник от семейство Порови 
– Свещената книга на ис-
ляма. 8. Лъскав копринен 
плат – Горна камара в САЩ. 
9. Помещение за домашни 
принадлежности – Орга-
ни за летене при птиците. 

10. Голям куп от дървета и 
клони, подредени за огън 
– Анатомичен орган. 11. Ре-
ка в България – Вкамене-
на смола, кехлибар. 12. Тес-
тено сладкарско изделие 
– Светилници от смолисти 
горящи вещества, употре-
бявани при нощни шест-
вия. 13. Акробатични цир-
кови изпълнения – Сбор-
ник от географски или ис-
торически карти. 14. Бледо-
жълт минерал, съдържащ 
сяра – Кожно обривно от-
ровно вещество. 15. Бивша 
полска парична единица – 
Химичен елемент. 

При правилно реше-
ние на анаграмата в по-
следния хоризонтален 
ред трябва да получите 
названието на роман от 
александър Дюма. 

съставил Васил гЕоргиЕВ
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ЗАПИСИ, ИЗЛЪЧЕНИ 
С НАДПИСИ ИЗМЪЧЕНИ

Хумор Хумор32

ди телефона и звъни на 
домашния номер - вдига 
жена му.

Жената:
- Ало!
Мъжът (шепнешком):
- Коте, обичам те....
Затваря, бързо излиза 

от тоалетната и пита:
- Скъпа, кой звънеше?  
- Ами тука една прия-

телка...


Две жени разговарят.
Едната:
- Всички мъже пият.
Другата:
- А моята гадина и яде! 


- ало, како, стана нещо 

много лошо! Тате се качи 
да бере ябълки и падна 
от дървото!

- И какво? 
- Ами загубихме го, ка-

ко!
- Добре де, а под дър-

вото търсихте ли...?


- гошко, защо яде тол-
кова бой от баща си сно-
щи?

- Накара ме да изхвър-

ля боклука, но ме домър-
зя и го оставих на стъл-
бището. После звъннах 
на 112 за съмнителен 
пакет...


Млад мъж отива на 

профилактичен преглед. 
Докторката - също млада 
и хубава. Понеже пред-
ната вечер била на щур 
купон, гласът й бил пре-
сипнал. Шептейки, тя се 
обърнала към пациента:

- Влезте, затворете 
вратата и легнете на ку-
шетката.

Огледал се той и също 
шепнешком попитал:

- А да заключа ли?


Пасейки овцете на 
два съседни баира, На-
не и Вуте разговаряли, 
по-точно викали, за да 
се чуят: 

- Нанеее, чу ли бе? Рус-
наците излетели у космо-
со! 

- Сите ли бре, Вуте? 
- Не бре, само един! 
- Епа оти викаш толко 

силно тогаз?

ÂÈÖÎÒÅÊÀ 
На телефон 112 се по-

лучава сигнал, че Ман-
го трепе яко жена си. 
Пристига полицай да го 
арестува по новата Ис-
танбулска конвенция: 

- Манго, що биеш Ай-
ше? Има цяла конвен-
ция за това! 

- А, не така, бате! Днес 
Айшето ми се прави на 
мъж, ама тях конвенци-
ята не ги варди от бой...


красива мацка умира 

и попада в рая. На вра-
тата пита свети Петър:

- Мъжът ми трябва да 
е тук, къде да го намеря, 
умря преди 10 години?

- Име?
- Иван Иванов.
- Тук има хиляди таки-

ва. Нещо по-така?
- Амиии, помня, че 

преди да умре, ми каза, 
че ако му изневеря след 
смъртта му, ще се обър-
не в гроба.

- Аааа, Ванката Пум-
пала ли?

реклама на „Българ-
ски пощи”:

- Изпращате прясна 
ракия! Пристига отле-
жала!


- снощи се скарах с 

жена ми.
- И какво?
- На сутринта ми доне-

се кафе в леглото и ми 
намигна... Голям страх 
брах, докато го изпих!


Песимист е жена, ко-

ято мисли, че мястото 
е прекалено малко, за 
да паркира. Оптимист е 
мъж, който си мисли, че 
тя няма да се опита да го 
направи.


Доктор към пациент:
- Трябва веднага да за-

почнете диета. Никакво 
месо, цигари, кафе, ал-
кохол, мъже, шоколад, 
секс, танци. 

И най-важното - рад-
вайте се повече на жи-
вота, давайте го по-ве-
село!


Мъж отива у дома в 

тоалетната с мобилния 
телефон в джоба си, ва- страницата подготви  Невена НиколоВа

ÃÐÚÌÎÒÅÂÈ×ÍÀ ÁÓÐß

ян нОВАКОВ

измих прозореца на съвестта ми
и втурна се през него слънчев лъч,
проникна чак  в сърцето да измами,
оттам да се излеят  гняв и злъч.
сега у мен е чисто и прозрачно.
ела и надникни и ти!
илюзията като цветенце невзрачно
у всеки може би така цъфти.

Ели коЧЕВа

ЧИСТА СЪВЕСТ

Два облака навъсени и сърдити 
с мълнии се биеха в гърдите: 
- Аз съм по-силен от теб!…
- Аз мога всичко да направя на дреб!…
Кой от кой гърми по-свиреп:
- Мога земята да заплескам със кал,
п о - л е п к а в а 
и тежка от 
туткал…
- Аз – казва 
другият и се 
люшка -
мога да из-
потрепя с 
градушка 
всичко, кое-
то ми падне 
на мушка…
- Аз пък мога 
да направя 
потоп! – 
изгърмя пър-
вият като 
топ. 
- А пък аз…
- Голям 
праз!…
- Тряаас!
- Прааас!
- Аз!
- Аз! 

От хвалби останаха без сили 
и без глас. 
Усмихнах се това като дочух, 
а сега защо съм сух, 
досещате се сами. 
Нали? 
От облак, който много гърми, 
изобщо дъжд не вали.

красимир МаШЕВ Атентат в АВганистан – БнТ 1
Правната комисия изслуша кандиТатите – БнТ 1
УчилиЧето в Букова поляна – с един първокла-
сник – БнТ 1
О’страняват последиците от обилния дъжд – 
БнТ 1
В очакване на бляскОвото шоу – БиТиВи
новоЗибраният каталунски парламент – Би-
ТиВи
естествени ледени скулптОри – БнТ 1
ОпасТности на пътя – БнТ 1
стартът е отложен поради лоши метеРеоло-
гични условия – БнТ 1

рачо ПоПоВ, сливен

Бях още малък, ко-
гато ми внушиха, 
че държавата - то-

ва съм аз.
Случи се така - тъкмо 

се мъчех да счупя една 
фиданка в кварталната 
градинка, от фиданката 
исках да си направя кон-
че и да си го яхам, дой-
де една госпожа и каза: 

 - Мило дете, не чупи 
това дръвче, защото е 
държавно. 

- А какво значи дър-
жавно? - попитах. 

- Значи е твое. И всич-
ко около тебе е държав-
но, и всичко значи е твое. 

 - Айде бе! - удивих 
се аз, защото вече учех 
френски. 

 - Много си малък, за 
да говориш мръсни ду-
ми, и аз ще кажа на баба 
ти, за да те накаже!

Възрастната дама 
просто си спомни как са-
мо преди няколко дни й 
бях обяснил, че бебетата 
не ги носят щъркелите, а 
се правят по един много 
прост начин и що се от-
нася за такива като нея, 
то никой щъркел не би 
се навил да я носи ни-
къде другаде освен към 
„Орландовци”. Понеже 

бях вече бит по 
този повод, 
се опитах 
да обяс-
ня, че 
държа-
вата - 
т о в а 
с ъ м 
аз и 
е из-
рече-
но от 
Луи Ка-
торз. Не 
м о ж е т е 
да си пред-
ставите какво 
стана, когато помо-
лих госпожата да ме из-
чака да донеса доказа-
телства, че Каторз е свес-
тен. Изтичах до вкъщи и 
се върнах с учебник, къ-
дето бе нарисуван френ-
ският крал. 

- Не виждате ли, дру-
гарко, той страшно при-
лича на вас - и перуката 
му същата, и мустачките. 

Е, и този ден ме биха. 
Има ли смисъл под-

робно да ви раз-
правям, че и 

мен като вас 
са ме убеж-

д а в а л и , 
че всич-
ко, кое-
то виж-
дам на-
о к о л о , 
е дър-
ж а в н о , 

а то зна-
чи и мое? 

Няма сми-
съл. Когато 

обаче поис-
ках да си взе-
ма това-оно-

ва, вкараха ме в затвора. 
- От кого крадеш? - по-

пита ме съдийката. И по-
неже мълчах, тя отгово-
ри: - От себе си крадеш. 

- Че тогава защо ме 
вкарвате в затвора, 
гражданко съдия?... 

Не ми се отговори 
смислено. Много се раз-
строих по-после, когато 
разбрах, че са мои ме-
талургичният комбинат 

„Кремиковци”, ресто-
рант „Дивите петли”, 
Централният софий-
ски затвор, а също и 
трамваите. Трамваи-
те най не исках да са 
мои. 

И после дойде вре-
ме и тя си взе това-
онова - нали рести-
туция настъпи, сво-
бода едва ли не. Ко-
ето показва, че как-
вото изрека, после 
се превръща в някак-
ва действителност, т. 
е. постепенно се оти-
ва от думи към дела. 
Държавата се ока-
за нещо като бив ша 
селскостопанска ко-
операция - всеки си 
отнесе от нея своя 
дял, а на мене, поне-
же съм бил през цяло-
то време да изучавам 
френски език, ми ос-
тана само онзи учеб-
ник с рисунката на 
Луи едва ли не Чети-
ринайсти. Не мога да 
довърша. Все пак съм 
учил френски някога, 
а в учебника думите, 
които най обичам да 
употребявам на бъл-
гарски, ги няма.

Божидар ТоМоВ

Пролетна 
пенсионерска

 КОПРиВАтизация

жейно жеЙнОВ

бях вече бит по 
този повод, 
се опитах 
да обяс-
ня, че 
държа-
вата - 
т о в а 
с ъ м 

е из-
рече-

робно да ви раз-
правям, че и 

мен като вас 
са ме убеж-
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торз. Не 
м о ж е т е 
да си пред-
ставите какво 

д а в а л и , 
че всич-
ко, кое-
то виж-
дам на-
о к о л о , 
е дър-
ж а в н о , 

а то зна-
чи и мое? 

Няма сми-
съл. Когато 

обаче поис-
ках да си взе-

ня, че 

слави БОРисОВ


